
LaserTec S.A. z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Oświęcimska 321, zarejestrowany w 
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000805649, z kapitałem zakładowym w kwocie 19 100 000,00 zł, 
NIP:652-15-60-319, REGON 276072416 zwany dalej „LaserTec S.A.”. 

Niniejsza Polityka dotycząca Cookies (Ciasteczek) odnosi się do cookies i innych podobnych 
technologii, które LaserTec S.A. stosuje na wszystkich swoich stronach internetowych, w tym 
we wszystkich serwisach internetowych LaserTec S.A.. 

Korzystając ze LaserTec S.A., poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej 
przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies i innych podobnych technologii zgodnie 
z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub 
innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w 
odpowiedni sposób (wskazany poniżej) lub zrezygnować z korzystania ze stron LaserTec 
S.A.. 

Co to są Cookies (ciasteczka)? 

Cookies to  dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu 
końcowym Użytkownika stron LaserTec S.A., które przeglądarka wysyła do serwera przy 
każdorazowym połączeniu się ze stroną LaserTec S.A. z tego urządzenia końcowego – 
podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie (tj. twój komputer, tablet,  smartphone 
itp.). Cookie  zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi , swój czas 
istnienia Cookie wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której 
następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne. W niniejszej Polityce 
informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii 
stosowanych na Stronach LaserTec S.A.. 

Inne technologie podobne do Cookies (zwane także: „innymi podobnymi technologiami”) 

Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszych Serwisów używamy także innych niż 
Cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych 
podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do 
danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały 
zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej 
zamknięciu. 

W jakim celu stosujemy Cookies lub inne podobne technologie? 

LaserTec S.A. stosuje Cookies lub inne podobne technologie w następującym celu: 

• by Strony LaserTec S.A. działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu, 
• aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na Stronach LaserTec S.A. do 

oczekiwań i zainteresowań Użytkownika, 
• by ułatwić reklamodawcom prezentowanie Użytkownikowi Internetu  reklam 

dopasowanych do zainteresowań Użytkownika, 
• do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam 

zrozumieć jak ludzie korzystają ze Stron LaserTec S.A. (w tym: naszych usług, 
naszych aplikacji) oraz pomagają nam w poprawianiu ich funkcjonalności i 
zawartości. 



Używając Cookies na Stronach LaserTec S.A. nigdy nie identyfikujemy tożsamości 
Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w Cookies. Dane eksploatacyjne 
(dane o zachowaniu Użytkowników na Stronach LaserTec S.A.) zbierane przy użyciu Cookies 
lub innych podobnych technologii mogą być także zestawiane z danymi demograficznymi 
(np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) podanymi nam przez Użytkowników przy rejestracji 
do naszych usług. W takim wypadku, zestawiane dane pozbawione są wszelkich oznaczeń 
identyfikujących Użytkownika (anonimizacja) i przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc.  Do 
realizacji celów wskazanych powyżej, LaserTec S.A. może współpracować z partnerami 
biznesowymi, np. reklamodawcami, firmami badawczymi i dostawcami aplikacji. 

Na Stronach LaserTec S.A. mogą być stosowane  Cookies sesyjne oraz stałe. Te pierwsze 
pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Stron LaserTec S.A.. 
Cookies stale pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas 
istnienia lub do momentu kiedy je usuniesz. 

Rodzaje Cookies lub innych podobnych technologii stosowanych  na Stronach LaserTec 
S.A.: 

Typ Cookies Do czego i w jaki sposób są wykorzystywane? 

Konieczne do 
działania stron 

Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania Stron LaserTec 
S.A., pozwalają Ci na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. 
Optymalizują korzystanie ze Stron LaserTec S.A., np. mogą zapamiętywać 
poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej 
samej sesji. 

Poprawiające 
funkcjonalność 

Zapamiętywanie Twoich ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w 
którym jesteś, personalizowane ustawienia treści, historia aktywności) by 
dostarczyć Ci bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają Ci również 
na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, takich jak: blogi, 
chaty i fora. W celu poprawy funkcjonalności Stron LaserTec S.A. 
wykorzystywane są dane dotyczące  aktywności na Stronach LaserTec S.A., 
dane geolokalizacyjne (miejscowość) oraz anonimowe dane 
socjodemograficzne (np. wiek, płeć). Nie wykorzystujemy w tym celu żadnych 
danych, które pozwalałyby na identyfikację Użytkownika. Zanonimizowane dane 
demograficzne mogą być także zestawiane z danymi behawioralnymi, które 
informują nas o zachowaniu Użytkownika na Stronach LaserTec S.A., o jego 
preferencjach w zakresie naszych usług, dostarczaniu informacji o tym jak 
odwiedzający korzystają ze Stron LaserTec S.A., obszarów które odwiedzają, 
czasu jaki na nich spędzają. 



Reklamowe 

Dostarczanie Ci reklam odpowiadających Twoim zainteresowaniom, 
zwyczajom, z równoczesnym ograniczeniem  wyświetleń tej samej reklamy na 
Stronach  LaserTec S.A. oraz na stronach internetowych podmiotów trzecich. W 
celu analitycznym i targetowania reklamy tj. prezentowania reklamy określonej 
grupie docelowej (tzw. profile Użytkowników) mogą być wykorzystywane dane 
dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w serwisach, 
zanonimizowane dane geolokalizacyjne oraz zanonimizowane dane 
socjodemograficzne. Nie wykorzystujemy żadnych danych osobowych.  W celu 
analitycznym i reklamowym zanonimizowane dane demograficzne zestawiane 
z danymi behawioralnymi (które mogą być przetworzone w postaci 
anonimowych profili behawioralnych Użytkowników zawierających anonimowe 
informacje o określonych zachowaniach na Stronach LaserTec S.A.) mogą być 
wykorzystywane przez LaserTec S.A. a także udostępniane podmiotom trzecim, 
z zastrzeżeniem, iż  żadne dane umożliwiające zidentyfikowanie określonej 
osoby fizycznej ani żadne dane identyfikujące system, z którego Użytkownik 
korzysta (m.in. adres IP) nie są udostępniane ani wykorzystywane. Cookies 
reklamowe pozwalają także LaserTec S.A. oraz podmiotom trzecim mierzyć 
efektywność kampanii reklamowych. Informacje z Cookies pozwalają także 
ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło 
w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). 

  

Czy używamy Cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich? 

Tak, korzystając ze Stron LaserTec S.A. możesz otrzymywać Cookies pochodzące od 
współpracujących z LaserTec S.A. podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, 
Twitter, Linkedin, a także od firm realizujących na Stronach LaserTec S.A. kampanie 
reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych Cookies lub 
podobnych technologii możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych 
podmiotów trzecich. 

Oprócz technologii Local storage na Stronach LaserTec S.A. (w tym serwisach) mogą być 
również wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać 
dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których 
działanie jest konieczne do korzystania ze Stron LaserTec S.A. lub pożądane z uwagi na ich 
specyfikę. 

Korzystamy też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics, 
Gemius) zamieszczające w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające 
zbieranie danych o Użytkownikach. 

Na naszej stronie używane są także Cookies firmy Gemius Polska sp. z o.o., będącej naszym 
partnerem. Cookies te służą przede wszystkim do analizy oglądalności stron internetowych 
w Polsce i oceny skuteczności działań reklamowych. Gemius może dodatkowo 
wykorzystując informacje zawarte w Cookies  zaprosić Użytkownika tej strony do udziału w 
badaniach oglądalności stron internetowych. Zaproszenie następuje poprzez wyświetlenie 
kwestionariusza zbierającego wyłącznie za zgodą Użytkownika m.in. dane społeczno-
demograficzne. Gemius może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli 
zachowane zostaną powyżej wskazane cele. Użytkownik może w każdym czasie 
zrezygnować z korzystania z tego rodzaju plików wybierając odpowiednie ustawienia w 
swojej przeglądarce. 



Pozostałe informacje o polityce prywatności można odnaleźć na 
stronie http://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html. 

 

http://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html

