NITRO-CHEM S.A. wykorzystuje pliki cookie w celu ciągłego poprawiania możliwości
korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie mogą przede wszystkim ułatwiać poruszanie się na
stronie, przykładowo, przez zapamiętywanie wyboru języka lub innych specyficznych ustawień.
Ponadto, określone pliki cookie dostarczają NITRO-CHEM S.A. informacji statystycznych na
temat korzystania ze strony internetowej, co pośrednio pozwala również na lepsze dostosowanie
strony do oczekiwań odwiedzających.
Dzięki plikom cookie NITRO-CHEM S.A. może, zagwarantować, że informacje wyświetlane na
ekranie podczas następnej wizyty będą dostosowane do preferencji użytkownika. Za pomocą
plików cookie NITRO-CHEM S.A. może także identyfikować najpopularniejsze sekcje strony
internetowej, ponieważ rejestrują one informacje o odwiedzanych stronach i czasie spędzanym
podczas ich przeglądania. Na podstawie zebranych danych NITRO-CHEM S.A. może dostosować
stronę internetową, aby lepiej spełniała ona oczekiwania użytkowników i była bardziej
zorientowana na ich preferencje. Pliki cookie mogą także ułatwiać działanie aplikacji firm trzecich,
takich jak połączenia z sieciami społecznościowymi.
Pliki cookie są wykorzystywane w naszym serwisie internetowym za zgodą użytkownika. Zgoda
może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania
zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika, w szczególności
przeglądarki internetowej, której użytkownik używa do przeglądania naszego serwisu
internetowego. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej
wcześniej zgody na wykorzystywanie w serwisie internetowym plików cookie oraz zdecydować o
ich usunięciu.
Podczas wizyty na stronie internetowej NITRO-CHEM S.A. może automatycznie gromadzić
następujące informacje techniczne (które nie umożliwiają identyfikowania użytkowników): system
operacyjny i typ przeglądarki, nazwa domeny innej strony internetowej, z poziomu której uzyskano
dostęp do strony internetowej, godzina i czas trwania wizyty, wyświetlane strony internetowe itd.
Te dane są używane wyłącznie do celów wewnętrznych, tzn. w celu gromadzenia przez NITROCHEM S.A. ogólnych danych demograficznych, zachowań.
Oprócz zapamiętywania ustawień użytkownika na stronie internetowej www.nitrochem.com.pl
wykorzystuje zebrane informacje wyłącznie w celu prowadzenia statystyk w serwisie Google
Analytics, to znaczy, że dane są używane wyłącznie w sposób sumaryczny i wyłącznie w celach
wewnętrznych. NITRO-CHEM S.A. nie gromadzi informacji osobistych na temat użytkowników i
na podstawie gromadzonych danych nie może identyfikować ich osobiście.

