
 

Polityka COOKIES firmy SIA Swedish technology 
 

1. Strona internetowa www.swetch.se (zwana dalej Stroną) gromadzi dane  
o odwiedzających, tym samym umożliwiając administratorowi ocenę przydatności 
Strony i jej aktualizację. 
 

2. Administratorem danych osobowych (dalej zwanym Administratorem) 
osób odwiedzających Stronę jest SIA Swedish technology, zarejestrowany pod 
numerem 40103960896.  
 

3. Adresem właściwym Administratora jest Sporta iela 11, 13th floor, Riga, LV-1013, 
Latvia, e-mail: swetch@swetch.se, telephone: +46 702507391, +371 20399467, +371 
2608941. 
 

4. Administrator dokonuje na bieżąco aktualizacji Strony w celu jej lepszego 

wykorzystania przez użytkowników, dlatego musi on być świadom tego, jakie 

informacje są im przydatne, jak często odwiedzają oni Stronę, jakich narzędzi  

i przeglądarek używają, z jakich regionów pochodzą oraz jakimi treściami są 

zainteresowani najbardziej. 

 

5. Administrator używa narzędzia Google Analytics do analizowania w jaki sposób 

użytkownicy korzystają ze Strony. Informacje dotyczące zasad działania Google 

Analytics znaleźć można na stronie internetowej Google. Administrator używa 

zgromadzonych danych w swoim interesie prawnym w celu zrozumienia potrzeb 

użytkowników Strony oraz poprawienia dostępności zamieszczanych przez siebie 

informacji.  

 

6. Serwer, z którego korzysta Strona może rejestrować zapytania nadesłane przez osoby 

odwiedzające (użyte urządzenie, przeglądarka, adres IP, dane i czas dostępu). Dane,  

o których mowa w niniejszym punkcie są wykorzystywane do celów technicznych, dla 

zapewnienia właściwego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Strony, jak również  

w celu zbadania potencjalnych prób naruszania bezpieczeństwa. Gromadzenie danych,  

o którym jest mowa w niniejszym punkcie oparte jest na prawnym interesie 

Administratora, w celu zapewnienia technicznej dostępności i nienaruszalności Strony. 

 

7. Cookies są małymi plikami gromadzonymi przez przeglądarkę na komputerze 

użytkownika podczas każdorazowego odwiedzenia przez niego Strony, w ilości 

określonej w ustawieniach przeglądarki komputera użytkownika. Poszczególne pliki są 

wykorzystywane w celu wybrania i dostosowania informacji oraz reklam 

proponowanych użytkownikowi na podstawie treści przeglądanych poprzednio przez 

użytkownika, tym samym czyniąc stronę prostą w użyciu, przyjazną dla użytkownika  

i zindywidualizowaną. Dodatkowe informacje na temat plików cookies oraz ich 

usuwania i zarządzania nimi można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org  

 

8. Strona używa plików cookies w celu zbierania adresów IP odwiedzających oraz ich 

historii przeglądania aby zapamiętać ich preferencje. Pliki cookies pozwalają 

Administratorowi śledzić przepływ danych na Stronie oraz interakcje użytkowników 

na Stronie – Administrator wykorzystuje te dane w celu analizowania zachowań 

użytkowników oraz udoskonalenia Strony. Podstawą prawną używania plików cookies 

http://www.swetch.se/lv/
http://www.aboutcookies.org/


 

jest słuszny interes Administratora aby zapewnić funkcjonalność, dostępność oraz 

nienaruszalność Strony. 

 

9. Użytkownik może kontrolować i/lub usuwać pliki cookies według własnego uznania. 

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie www.aboutcookies.org. 

Użytkownik może usunąć wszystkie pliki cookies ze swojego komputera, a większość 

przeglądarek można ustawić tak, aby zablokować cookies na komputerze. Użytkownik 

może odmówić akceptacji cookies w menu przeglądarki lub poprzez stronę 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W celu dopasowania potrzebnych ustawień, 

należy zapoznać się z zasadami korzystania z przeglądarki. W przypadku zablokowania 

cookies, użytkownik będzie musiał dopasować ustawienia ręcznie przy każdorazowym 

wejściu na Stronę, co może spowodować wyłączenie niektórych usług i funkcji. 

 

10. Dostęp do danych statystycznych osób odwiedzających stronę mają jedynie 

pracownicy Administratora odpowiedzialni za analizę odpowiednich danych. 

 

11. O ile nie zastrzeżono inaczej, pliki cookies są przechowywane przez okres 

wykonywania operacji i w celu, dla którego zostały zebrane, a następnie zostają 

usunięte. 

 

12. Wszędzie tam, gdzie Administrator przewiduje opcję forum lub komentarzy, Strona 

przechowuje adres IP oraz dane wprowadzone przez Użytkownika. 

Dla wygody Użytkowników, pliki cookies zawierające te dane mogą być 

przechowywane przez okres jednego roku celu uniknięcia konieczności ich 

każdorazowego wprowadzania.  

 

13. Administrator upewnia się, że cookies i informacje statystyczne są zbierane, 

przetwarzane i przechowywane zgodnie z wymogami prawa Unii Europejskiej, 

włączając Ogólne Regulacje dotyczące ochrony danych (EU) 2016/679 zatwierdzone 

przez Parlament Europejski i Radę Europy z dnia 27 kwietnia 2016. 

14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany obecnych zasad w dowolnym 
momencie. Odwiedzający Stronę jest obowiązany na bieżąco śledzić treści 
zamieszczane na Stronie w celu zapoznania się ze wspomnianymi zmianami. 

 
 

http://www.aboutcookies.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

