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REGULAMIN WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES 
 
 
 

§ 1 
Definicja plików cookies i innych podobnych technologii 

 
1.  
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") to informacje zapisywane przez serwery P.O.H. Auto Tip-Top Sp. z o.o. lub przez serwery firm 
partnerskich na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą zostać odczytane przez serwery, przy każdorazowym 
połączeniu się z tego urządzenia końcowego.  
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 
użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu 
internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 
2. 
W niniejszym regulaminie, informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii 
stosowanych w ramach serwisów internetowych i aplikacji mobilnych 
P.O.H. Auto Tip-Top Sp z o.o. 
 
 

§ 2 
Podmioty umieszczające pliki cookies związane z użytkowaniem serwisów internetowych i aplikacji 

mobilnych P.O.H. Auto Tip-Top Sp z o.o. 
 
1. 
Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika podczas 
użytkowania serwisów internetowych i aplikacji mobilnych P.O.H. Auto Tip-Top Sp z o.o. oraz uzyskującymi do nich dostęp są: 
 

 P.O.H. Auto Tip-Top Sp z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Komornickiej 124 
 Firmy partnerskie, współtworzące serwisy internetowe i aplikacje mobilne P.O.H. Auto Tip-Top Sp z o.o. Są to w 

szczególności firmy takie jak Google czy Facebook. 
  

 

§ 3 
Cele tworzenia plików cookies związanych z użytkowaniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych 

P.O.H. Auto Tip-Top Sp z o.o. 
 

1. 
P.O.H. Auto Tip-Top Sp z o.o. lub firmy partnerskie umieszczają pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowania podczas 
użytkowania serwisów internetowych i aplikacji mobilnych 
P.O.H. Auto Tip-Top Sp z o.o. w celu: 
 

 dostosowania zawartości serwisów internetowych i aplikacji mobilnych P.O.H. Auto Tip-Top Sp z o.o. do preferencji 
użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 
użytkownika serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego 
indywidualnych potrzeb, 

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych i 
aplikacji mobilnych P.O.H. Auto Tip-Top Sp z o.o., co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 

 utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej, 
 dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, 
 tworzenia statystyk oglądalności serwisów internetowych lub aplikacji mobilnych P.O.H. Auto Tip-Top Sp z o.o. 
 zapisywania i analizowania statystyk między innymi Google Analytics i Google AdWords. 

 
2. 
Pliki cookies zapisywane przez P.O.H. Auto Tip-Top Sp z o.o. lub firmy partnerskie na urządzeniu końcowym użytkownika nie 
służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. 
 
 
 

 

http://www.autotiptop.com.pl/regulamin_cookies.pdf#page=1
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§ 4 
Zarządzanie plikami cookies 

 
1. 
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji 
dostępnych w jego przeglądarce internetowej. 
 
2. 
Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych (domyślnych) akceptują tworzenie plików cookies na 
urządzeniu użytkownika. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu 
końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej 
przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach jak i innych urządzeniach 
pozwalających na przeglądanie stron internetowych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby 
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich 
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 
3. 
Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika może doprowadzić 
do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności serwisów internetowych i aplikacji mobilnych P.O.H. Auto Tip-
Top Sp z o.o. 
 
 
P.O.H. AUTO TIP-TOP Sp. z o.o. 
ul. Komornicka 124 
42-200 Częstochowa 
NIP 949-00-15-320 

 
 


