
 

 
 
 

Ta strona używa plików Cookies 

Używamy plików Cookies w celach funkcjonalnych, statystycznych i marketingowych. Brak blokady tych plików, 
oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można 
samodzielnie zarządzać plikami Cookies.  

 

Wprowadzenie 

Transition Technologies-Software Sp. z o.o. (NIP: 5272903279, REGON: 384186978, KRS: 0000800662, firma 
zarejestrowana w Polsce, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa) szanuje prawdo do prywatności użytkowników strony 
www.ttsw.com.pl). W niniejszym dokumencie zostały spisane zasady pozyskiwania i użytkowania danych 
pozyskanych od użytkowników poprzez stronę www  i profile firmy w Social Mediach. Informuje również o 
prawach użytkowników oraz sposobach ich egzekucji. 

 

Czym są pliki Cookies? 

Ciasteczka (ang. cookies) to o niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami wysyłane przez odwiedzany serwis 
internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie etc.), z których 
użytkownicy korzystają  podczas przeglądania stron internetowych. Zazwyczaj zawierają nazwę strony 
internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (tj. znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo 
wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną 
internetową.  

 

Polityka plików Cookies 

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego Transition Technologies-Software stosuje się 
tzw. Cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które to  serwery 
mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych 
technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z Cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące 
Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów 
internetowych. Pliki Cookies  stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Transition Technologies-
Software. 

 

Cele wykorzystywanie plików cookies: 

• Dostosowanie zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika 

• Usprawnienia przeszukiwania i przeglądania zawartości strony internetowej 

• Optymalizacja korzystania ze stron internetowych (w szczególności rozpoznawanie urządzenia 
użytkownika serwisu internetowego i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej),  

• Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron 
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości 

• Utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie 
musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, 

• Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

 

Rodzaje plików cookies: 

http://www.ttsw.com.pl/


 

 
 
 

Istnieją dwa podstawowe rodzaje plików Cookies: sesji bieżącej i trwałe. Cookies sesji bieżącej to pliki 
przechowywane czasowo na urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia 
przeglądarki. Pliki trwałe pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do usunięcia ich przez 
użytkownika. W ramach serwisu internetowego firmy Transition Technologies-Software możemy stosować 
następujące rodzaje plików Cookies: 

• "niezbędne" – umożliwiające płynne  korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, 
np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach 
serwisu; pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;  pliki Cookies, umożliwiające zbieranie 
informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,  

• "funkcjonalne" pliki Cookies, umożliwiające zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i 
personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi 
użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,  

• "pozycjonujące" pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej 
dostosowanych do ich zainteresowań. 
 

Zablokowanie lub wyłączenie plików Cookies: 

 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy 
serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. 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 
serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie Cookies 
oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy 
przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 

Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszego 
serwisu internetowwgo  w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie 
powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie 
internetowym Transition Technologies-Software.  

Pliki Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Transition 
Technologies-Software, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy 
badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych. 

 

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ? 

Przeglądarka Opera 

Przeglądarka Firefox 

Przeglądarka Chrome 

Przeglądarka Internet Explorer 

Przeglądarka Safari 

 

Gromadzenie i wykorzystywanie danych 

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042


 

 
 
 

Zgodnie z praktyką przyjętą w większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do 
naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści 
informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Nasze serwery 
automatycznie zapisują również takie dane, jak: żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę 
żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. 
 
Dane te służą do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa pracy serwisów. Zebrane logi przechowywane są przez 
czas nieokreślony jako materiał dowodowy służący do administrowania serwisem oraz ewentualnie na potrzeby 
działań wyjaśniających prowadzonych przez instytucje państwowe, upoważnione do tego na podstawie 
przepisów prawa. 

 

Wtyczki społecznościowe i wewnętrzne strony internetowe oraz łącza  

Strona internetowa Transition Technologies-Software wykorzystuje tzw. wtyczki powiązane z portalami o 
charakterze społecznościowym: linkedin.com („LinkedIn”), facebook.com („Facebook”) oraz instagram.com 
(„Instagram”). 

 

LinkedIn 

Cele i sposoby wykorzystywania danych zebranych przez LinkedIn, informacje o prawach i sposobach zarządzania 
ustawieniami dającymi możliwość ochrony Twojej prywatności są dostępne w instrukcjach i oświadczeniach 
opracowanych przez LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Facebook 
Cele i sposoby wykorzystywania danych zebranych przez Facebook, informacje o prawach i sposobach 
zarządzania ustawieniami dającymi możliwość ochrony Twojej prywatności są dostępne w instrukcjach i 
oświadczeniach opracowanych przez Facebook: https://www.facebook.com/policy.php 

Instagram 

Cele i sposoby wykorzystywania danych zebranych przez Instagram, informacje o prawach i sposobach 
zarządzania ustawieniami dającymi możliwość ochrony Twojej prywatności są dostępne w instrukcjach i 
oświadczeniach opracowanych przez Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 

 

Czasem wykorzystujemy na naszych stronach łącza do stron i treści, których nie jesteśmy właścicielami. Prosimy 
o zwrócenie uwagi, że niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies odnosi się wyłącznie do działań 
podejmowanych przez nas i nie przyjmujemy odpowiedzialności za działania podejmowane przez inne firmy i 
osoby. Polecamy zapoznawanie się każdorazowo z polityką prywatności dotyczącą każdej z odwiedzanych 
stron.Jeśli hiperłącza udostępnione przez nas będą prowadziły do treści niezgodnych z prawem lub obyczajem, 
deklarujemy reakcję (usunięcie takich łączy) natychmiast po uzyskaniu świadomości sytuacji. 

 

Zmiany w Polityce Prywatności 

Rezerwujemy prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego dokumentu bez wcześniejszej zapowiedzi. 
Polecamy okresowe zapoznawanie się z treściami Polityki Prywatności dostępnymi na odwiedzanych stronach, a 
także przeczytanie wprowadzonych zmian przed wyrażeniem na nie zgody. 

https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/155833707900388

