POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE
INTERNETOWYM www.balviten.com
Definicje użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
a) Administrator - spółka Glutenfree24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-153), Al. Korfantego 191, NIP:
6342678062, REGON: 24086533, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294541
b) Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.balviten.com przez
Administratora,
c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania
dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez
informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania
dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w
wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub
konfiguracji usługi.

I
Informacje przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tzw. pliki Cookies)
Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez „pliki
Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer
na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.
Użytkownik w każdym chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej
zainstalowanej na urządzeniu końcowym obsługę przyjmowania plików Cookies, jak również
powtórnie ją włączyć. Użytkownik również za pomocą odpowiednich narzędzi w swojej
przeglądarce internetowej może przeglądać pliki Cookies. Szczegółowy sposób zmiany
ustawień przeglądarki znaleźć można odnaleźć w pliku „pomoc” lub w inny sposób wskazany
przez producenta przeglądarki.
Pliki Cookies mają swój okres ważności (Rodzaj). Pliki Cookies bez podanego czasu
ważności są usuwane po zamknięciu przeglądarki na urządzeniu końcowym. Pliki Cookies,
które wygasają po zakończonej sesji, zwane są ciasteczkami sesyjnymi. Mają one ustalony
okres ważności, którego mechanizm wymusza serwer.
Pliki Cookies używane w ramach niniejszego serwisu podzielone są na dwa typy:
1) pliki Cookies konieczne do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem
publicznej sieci telekomunikacyjnej (tzw. Pliki Cookies konieczne),

2) pozostałe pliki Cookies, które nie są konieczne do wykonania transmisji komunikatu
za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (tzw. Pliki Cookies pozostałe)
– co do działania których Użytkownik musi wyrazić zgodę.
Wykorzystywane pliki coookies ze względu na cel:
1. Konfiguracji stron internetowych - ustawienia funkcji i usług.
2. Bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych - weryfikacja autentyczności i
optymalizacja wydajności.
3. Uwierzytelnianie - informowanie użytkownika czy jest zalogowany i dostosowywanie
wyświetlanej treści do tego statusu.
4. Stan sesji - zapisywanie informacji jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej
(np. najczęściej odwiedzanych stron, ewentualnych komunikatów o błędach pomagają
ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
5. Procesy - umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej
funkcji.
6. Reklamy - umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam dostosowanych pod
kątem zainteresowań użytkownika również poza strona internetową.
7. Lokalizacja - dostosowanie wyświetlanych informacji pod kątem lokalizacji
użytkownika.
8. Analizy i badania oglądalności – na podstawie preferencji użytkownika umożliwiają
ulepszać oraz rozwijać produkty i usługi w większości bez identyfikowania danych
osobowych poszczególnych użytkowników.
II.
Pozostałe informacje, co do których Serwis uzyskuje dostęp
Serwis przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Oznacza to, iż
Administrator jest w posiadaniu informacji na temat publicznego adresu IP, z którego to
Użytkownik uszykuje dostęp do treści w ramach Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane
są poprzez adresy URL. Serwer pobiera również informacje o:
1) czasie nadejścia zapytania,
2) czasie wysłania odpowiedzi,
3) nazwie stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4) informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5) adresie URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika - w przypadku gdy
przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce
użytkownika.
Powyższe dane nie są przypisywane do konkretnych danych osobowych Użytkownika. i są
przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do
administrowania serwisem i celów statystycznych. Informacje w nich zawarte są materiałami
poufnymi i nie są przekazywane innym osobom lub podmiotom.

