POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Niniejsza polityka określa zasady zbierania i korzystania przez stronę internetową pod
adresem www.forlogistic.com (dalej jako „Strona”) z informacji zawartych w plikach
cookies.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są
tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania Strony
przez użytkownika.
3. Za pomocą plików cookies Strona zbiera anonimowe dane statystyczne, które nie
pozwalają na identyfikację użytkownika.
a) Informacją o użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie
pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ
systemu operacyjnego, z którego łączy się użytkownik Strony.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest For Logistic sp. z o.o.
5. Na Stronie wykorzystywane są następujące rodzaje pików cookies: techniczne,
analityczne i marketingowe.
6. Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony.
Celem ich wykorzystywania jest:
a) optymalizacja Strony pod katem urządzeń i przeglądarek, które najczęściej są
wykorzystywane przez użytkownika, aby ich wyświetlanie było poprawne i
czytelne.
b) zapamiętanie tego, czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie na Stronie
wybranych treści;
c) utrzymanie sesji użytkownika, w przypadku gdy korzysta on z określonych
funkcjonalności Strony;
d)

utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi ponownie wpisywać loginu i hasła.

7. Rodzaje technicznych plików cookies, które są wykorzystywane przez Stronę to:
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8. Analityczne pliki cookies są wykorzystywane w celu:

czas

a) ulepszenia funkcjonalności Strony oraz analizy skuteczności podejmowanych
działań marketingowych za jej pośrednictwem przez administratora ForLogistic sp.
zo.o. bez identyfikacji danych osobowych Użytkownika;
b) tworzenia zbiorczych statystyk i analiz stanowiących o wykorzystywaniu Strony
przez Użytkownika, które wpływają na udoskonalenie struktury i zawartości
Strony, by w jak największym stopniu odpowiadała na potrzeby Użytkownika. Dla
tego celu Strona korzysta z rozwiązań i narzędzi Google tj. Google Analytics.
9. Rodzaje analitycznych plików cookies, wykorzystywanych w ramach Google
Analytics, to wykorzystywane przez Stronę, to:
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Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a
znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.
10. Marketingowe pliki cookies są wykorzystywane w celu dopasowania treści i form
reklam, wyświetlanych zarówno na Stronie, jak i w sieciach reklamowych partnerów,
w tym Google, o potrzeb i upodobań Użytkownika. Więcej informacji o plikach cookies
wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie Pomocy
Google AdWords.
11. Okres retencji. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
cookies: „sesyjne” (ang. session cookies) oraz „stałe” (ang. persistent cookies).
a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej
lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „

b) Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas określony w parametrach.
12. Przeglądarki internetowe stosowane przez Użytkowników Strony (m.in. Firefox,
Google Chrome, Internet Explorer 9, Safari, Opera) domyślnie dopuszczają
przechowywanie plików cookies.
13. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie przez
Stronę, w każdej chwili może zmienić ustawienia danej przeglądarki internetowej, w
taki sposób, aby zapobiec zapisywaniu / odczytywaniu się plików cookie podczas jego
odwiedzin na Stronie.
14. Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w wybranych przeglądarkach
internetowych. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach.
a) Google Chrome Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane >
Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję,
link.
b) Internet Explorer Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy
wybrać odpowiednią opcję, link.
c) Mozilla Firefox Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać
odpowiednią opcję, link.
d) Opera Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać
odpowiednią opcję, link.
e) Safari Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać
odpowiednią opcję, link.
15. Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies przez Stronę może
uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z systemu bankowości internetowej.
16. Strona jest chroniona przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu
stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące
oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
17. Strona może zawierać/zawiera odnośniki do innych stron internetowych. w związku z
tym, zaleca się, aby po przejściu na inne strony internetowe zapoznać się z
obowiązującą tam polityką prywatności.

18. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą polityką plików
cookies należy kierować na adres e-mail info@forlogistic.com.
19. W przypadku zmiany niniejszej polityki odpowiednia informację zostanie umieszczona
na Stronie, w zakładce Polityka Prywatności.

