Polityka cookies
§1
1. Podmiotem, który zamieszcza informacje w urządzeniu końcowym użytkownika (np.
komputer, tablet, smartphone) w formie plików cookies (tzw. „ciasteczka”) i jednocześnie
uzyskuje do nich dostęp jest spółka Sushi&Food Factor spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Robakowie, ul. Żernicka 22, 62-023
Robakowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540950, NIP: 7773245581, REGON: 36063702,
kontakt pod adresem e-mail: biuro@sushifoodfactor.pl.
2. Niniejsza polityka dotyczy plików cookies, które stosujemy na stronie internetowej
www.sushifoodfactor.pl.
§2
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które
przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy odwiedzeniu naszej strony internetowej. Pliki
cookies mogą być przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies zawierają m. in.
takie dane jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji
przeglądarki internetowej, z której korzystasz, by połączyć się ze stroną internetową. Pliki cookies
mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe użytkownika. Służą
one do tego, aby korzystanie ze strony internetowej było stabilne, prawidłowe, jak również efektywne
i przyjazne dla użytkownika.
§3
1. Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, które zawierają informacje
pozwalające nam dostosować treści do potrzeb użytkownika, usprawnić działanie naszej
strony internetowej, analizować ruch na naszej stronie internetowej oraz udostępniać treści
reklamowe. Stosujemy je w celu prawidłowego działania strony, optymalizacji, zbierania
anonimowych statystyk, obsługi sesji użytkownika.
2. Na naszej stronie internetowej stosujemy następujące pliki cookies:
a. Niezbędne – służą prawidłowemu działaniu i wyświetlaniu strony. W przypadku
zmiany ustawień przeglądarki tak, aby je zablokować, strona nie będzie funkcjonowała
prawidłowo.
b. Funkcjonalne - umożliwiają rejestrowanie i zapisywanie ustawień użytkownika, np.
pozwalają na wykrycie preferowanej wersji językowej użytkownika,
c. Analityczne – służą do zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym możemy lepiej
poznać oczekiwania użytkowników i rozwijać stronę internetową tak, by była jeszcze
bardziej przyjazna.
d. Reklamowe – służą do promowania niektórych produktów i wyświetlania ich na innych
stronach internetowych, np. na stronie Facebook. Ich celem jest dostosowanie reklam
do preferencji użytkownika.

e. Sesyjne – tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do
momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Są niezbędne dla prawidłowego
działania niektórych funkcjonalności strony.
f. Stałe – ułatwiają korzystanie z odwiedzanych stron i pozostają na urządzeniu
końcowym użytkownika przez dłuższy czas. Czas ten można zmodyfikować w
ustawieniach przeglądarki.
§4
1. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas z plików cookies albo chcesz ograniczyć
zakres korzystania z plików cookies, możesz zrezygnować z korzystania z naszej strony
internetowej lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
2. W każdym czasie możesz dostosować ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików
cookies do swoich preferencji. Więcej informacji na temat możliwości i sposobów obsługi
plików cookies dostępne jest w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.
Ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez nas plików cookies może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności, które są dostępne na naszej stronie internetowej.
3. Informacje na temat możliwości zmiany ustawień plików cookies możesz uzyskać w menu
swojej przeglądarki internetowej w sekcji ”pomoc” lub odwiedzając poniższe strony:
Mozilla: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
§5
Nasz serwis internetowy korzysta z usługi Google Analytics oferowanej przez firmę Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (dalej: Google). Informacje generowane przez
pliki cookies na temat korzystania z naszego serwisu internetowego przetwarzane są przez firmę
Google w USA. Ponadto Google przetwarza wyszukiwane hasło, za pomocą którego użytkownik
wyszukał naszą stronę internetową przy użyciu wyszukiwarki. Więcej informacji na temat usługi Google
Analytics
można
znaleźć
na
następującej
stronie
internetowej
Google:
https://support.google.com/analytics#topic=9143232. Istnieje możliwość zablokowania działania
Google Analytics przez użytkownika poprzez opcjonalny dodatek do przeglądarki dostępnej pod
adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza
Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez użytkownika.
§6
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz regulamin świadczenia usług na
stronie
internetowej
www.sushifoodfactor.pl
znajdują
się
pod
adresem:
https://sushifoodfactor.pl/wp-content/uploads/2021/06/18.06.21_regulamin.pdf
§7
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki cookies poprzez opublikowanie nowej polityki
na stronie internetowej www.sushifoodfactor.pl.

