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POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES 

 

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użyt-

kownika za pomocą plików cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkow-

nika.  Administratorem serwisu AsPhys jest firma Systemy Przetwarzania i Integracji Danych sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 

(dalej zwana „Administratorem”): 

− Dane rejestrowe: Systemy Przetwarzania i Integracji Danych sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Gen. Jarosława Dą-

browskiego 9, 44-200 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy-KRS, pod numerem KRS 0000535640, posługującą się nu-

merami NIP 6423188801 i REGON 360342581 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł. 

− Dane kontaktowe:  Systemy Przetwarzania i Integracji Danych sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Gen. Jarosława Dą-

browskiego 9, 44-200 Rybnik, adres e-mail: biuro@spiid.pl.pl, nr telefonu: +48 666 342 003. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Serwis AsPhys, znajduje się w domenie asphys.com  (dalej zwana „Serwisem”).  

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających i korzystających 

z Serwisu. Informujemy, że gromadzone w dziennikach logów i bazach danych dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do 

celów sprawnego i poprawnego administrowania Serwisem. Oznacza to, że nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron 

Serwisu, nie przekazujemy żadnych danych identyfikacyjnych do jakiejkolwiek strony trzeciej, ani nie wykorzystujemy uzyska-

nych danych do żadnych innych celów.  

Zasady przetwarzania danych osobowych związane z funkcjonalnościami Serwisu, które zastrzeżone są dla jego Klientów, re-

gulowane są w Regulaminie AsPhys. Podanie przez Klienta danych osobowych na etapie rejestracji Konta Klienta w Serwisie 

jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania Klienta i korzystania w pełni z funkcjonalności Serwisu. 

 

II. GROMADZENIE DANYCH 

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przecho-

wujemy zapytania HTTP/HTTPS kierowane do naszych serwerów. Oznacza to, że znane są nam: 

▪ Adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów, 

▪ Czas nadejścia zapytania, 

▪ Czas wysłania odpowiedzi, 

▪ Nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS, 

▪ Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do stron 

Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 

▪ Informacje o przeglądarce użytkownika, 

▪ Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS. 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Ser-

wisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które podstrony w ramach Serwisu odwiedzane są najczęściej, 

jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. 

 

III. WYKORZYSTYWANIE DANYCH 

Zebrane przez Administratora logi przechowywane są przez czas niezbędny dla sprawnego funkcjonowania Serwisu, jako ma-

teriał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami 

upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące po-

moc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk zawierają jedynie dane odpersonalizowane. 

 

IV. MECHANIZM COOKIE NA STRONACH INTERNETOWYCH SERWISU 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urzą-

dzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj 

zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny nu-

mer. 

Serwis dla w pełni poprawnego funkcjonowania wymaga akceptacji plików cookies. Wyłączenie obsługi plików cookies w prze-

glądarce internetowej może wpłynąć na sposób wyświetlania się stron Serwisu oraz niedostępność lub nieprawidłowość w 

działaniu niektórych funkcjonalności Serwisu.  
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V. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES 

Użytkownik decyduje o przetwarzaniu plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby 

pliki cookies były przetwarzane może wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w prze-

glądarce), musi mieć jednak na uwadze, że może to spowodować błędne wyświetlanie stron Serwisu lub ograniczenie jego 

funkcjonalności. 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której 

używa. 

Mechanizm cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu ani śledzenia 

ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych 

od użytkowników. 

 

VI. RODZAJE PLIKÓW COOKIES: 

Serwis AsPhys wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: 

1) sesyjne pliki cookie, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla pra-

widłowego działania poszczególnych elementów serwisu. 

2) trwałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez okres czasu określony w tych plikach cookie. Są 

one aktywowane za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedzi stronę internetową, która stworzyła ten konkretny 

plik cookie. 

3) cookies zewnętrzne, umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez 

właściciela witryny, w tym: 

a) w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych -  Goo-

gle Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA). Szczegółowe warunki usługi analizy ruchu 

sieci Google Analytics opisano pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html. 

b) w celu mierzenia i optymalizacji Serwisu oraz prowadzenia działań marketingowych i remarketingowych – Face-

book Pixel (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii). Dodatkowe informacji o usłudze 

Facebook Pixel opisano pod adresem: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?hel-

pref=page_content 

 

VII. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON 

Strony Serwisu zawierają odnośniki do innych stron WWW. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady za-

chowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zaleca się, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką pry-

watności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów funkcjonujących w ramach Serwisu. 

 

VIII. ZMIANY 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki obowiązuje 

od momentu opublikowania jej na stronie Serwisu.  
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