Polityka cookies oraz podobnych technologii
Ochrona prywatności użytkowników portalu internetowego rma.gamp.pl zwanego dalej RMA ma dla
GaMP Sp. z o.o. strategiczne znaczenie. W związku z powyższym publikujemy dokument wyjaśniający
zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach RMA.
Poprzez przeglądanie treści RMA wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką
Plików Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki
lub zrezygnuj z przeglądania RMA.
Uwaga: wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług
w ramach RMA (w szczególności wymagających logowania). Wyłączenie opcji przyjmowania cookies
może skutkować brakiem możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczonych przez nas w RMA, do
których dostęp wymaga logowania.
W związku z udostępnianiem zawartości RMA GaMP Sp. z o.o. stosuje 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 RMA.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika RMA. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron RMA do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania
z RMA, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika RMA i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy RMA korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, zbiorcze podsumowania
w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające
serwis,
c) utrzymania sesji użytkownika RMA (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na
każdej podstronie RMA ponownie wpisywać loginu i hasła.
W ramach RMA stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach RMA,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
RMA.
Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do
administrowania RMA. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami
upoważnionymi do administrowania serwerem umieszczonym w GaMP Data Center.
Pliki cookies stosowane w RMA nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji
zebranych od użytkowników.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
użytkownika. Użytkownicy RMA mogą samodzielnie 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.
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Ciasteczka Google Analytics
Google Analytics posługuje się 5 ciasteczkami: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, oraz _utmv.
Ciasteczko

Rodzaj

Opis

_utma

stałe

unikalny identyfikator domeny (czasami nazywany
haszem), który (jak sama nazwa wskazuje) jest
unikalny dla każdej witryny

_utmb

stałe

odpowiedzialne za przechowywanie informacji na
temat danej odwiedziny

_utmc

sesyjne

współpracuje z _utmb i jego zadaniem jest ustalenie,
czy należy rozpocząć śledzenie nowej odwiedziny,
czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do
starej

_utmz

stałe

zawiera ono informację na temat źródeł odwiedzin

_utmv

stałe

pojawia się ono tylko wtedy kiedy na witrynie jest
stosowane śledzenie niestandarodych zmiennych

Wiecej na stronie internetowej:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage
Polityka Prywatności Google Analytics: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

