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Cel dokumentu

Wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów Prawa
telekomunikacyjnego

Data
obowiązywania

Od 1.08.2019

Kto wydał

SYMMETRICAL LABS SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie przy ul.
Rozbrat 6/18, 00-451 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000747407, nr NIP 7010850471, o kapitale zakładowym 300 000
PLN opłaconym w całości.

Kogo
obowiązuje

Osoby odwiedzające stronę Symmetrical.ai

Wstęp
Polityka prywatności to dokument, który opisuje w jakie pliki cookies wykorzystuje nasza strona.

Co to są pliki cookies i jakie „ciasteczka” stosujemy
1. Pliki cookies (po polsku ciasteczka) to małe pliki, które tworzone są automatycznie
przez podczas odwiedzania stron WWW. Przeglądarka zapisuje w tych plikach
informacje, które mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik
pochodzi. Dzięki tym informacjom strona pamięta, w jaki sposób z niej korzystasz i
może np. odpowiednio dostosowywać treść strony do używanej przeglądarki,
urządzenia lub języka. My na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies techniczne
i analityczne.
2. Techniczne pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego działania strony.
Optymalizują treść strony pod kątem wykorzystywanej przeglądarki, systemu czy
urządzenia.

3. Z analitycznych plików cookies korzystamy po to, aby rozwijać naszą stronę, tworzymy
statystyki i analizy, które pomagają nam monitorować to w jaki sposób
odwiedzający korzystają z naszej strony www.
4. Korzystamy narzędzi Google, tj. Google Analytics. Więcej informacji na temat kodu
Google Analytics i plików cookies Google znajdziesz w Zasadach Google Analytics
dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.
5. Zbieramy dane statystyczne, które nie pozwalają na identyfikację konkretnych
użytkowników.
6. Stosowane przez nas pliki - biorąc pod uwagę czas przechowywania - dzielimy na
sesyjne (pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz stałe (pozostają na Twoim urządzeniu
przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia).

Przechowywanie plików cookies
7. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies.
Jeśli jednak nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookie przez stronę
internetową portalu, poniżej wskazujemy sposób w jaki możesz w każdej chwili
zmienić ich ustawienia.
a. Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
b. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%2
0wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
c. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookiesl
d. Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607
e. Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
f. Safari
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

Dane osobowe
8. Jeśli szukasz informacji o przetwarzaniu danych osobowych (w tym informacji o
administratorze lub kontakcie do inspektora ochrony danych) zapoznaj się z Polityką
prywatności na https://symmetrical/ai/gdpr

