
Polityka prywatności
§1 Definicje

Administrator - oznacza firmę STS KURIER PAWEŁ SZRETER z siedzibą: Pawłówek 6b
95-081 Dłutów; oddział i adres do korespondencji Korczaka 12 93-412 Łódź. która poprzez Serwis 
stskurier.pl  świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji 
w urządzeniach Użytkownika.
Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i 
przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron 
internetowych Serwisu STS Kurier
Urządzenie - urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą 
być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie 
usług drogą elektroniczną.

§2 Dane osobowe

STS Kurier Paweł Szreter z siedzibą w Dłutowie, jako Administrator danych osobowych Serwisu, 
dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane, które uzyskaliśmy podczas procesu 
rejestracji, jednorazowego zlecenia odbioru przesyłki, zlecenia spedycyjnego lub innych sposobów 
przekazania nam poufnych informacji, chronimy zwłaszcza przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Tym samym zapewniamy wszystkim użytkownikom korzystającym z naszych 
usług realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w przypadku rejestracji prawo wglądu do własnych 
danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w 
przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

§3 Polityka plików cookies

1.    Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu 
zakończenia sesji danej przeglądarki.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich 
usunięcia

2.    Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i 
dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.

3.    Żadne typy plików cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 
żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4.    Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego 
Urządzenia. W przypadku takiego ograniczenia lub wyłączenia korzystanie z Serwisu będzie 
możliwe, poza funkcjami, które ze wymagają  do swojego funkcjonowania plików cookies.

5.    Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu: konfiguracji serwisu, utrzymania sesji 
Użytkownika Serwisu, realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron 
internetowych, dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika 
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, prowadzenia badań odnośnie tego w 
jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia 
ulepszanie ich struktury i zawartości.  



6.    Użytkownik może samodzielnie, w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików 
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do 
Urządzenia Użytkownika.

7.    Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej 
lub za pomocą konfiguracji usługi.

8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w 
przeglądarce internetowej, której używa.

10.    Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§4 Dodatkowe informacje
Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego 
kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 
10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, 
poz. 1204, z późn. zm.)
Administrator zastrzega sobie prawo po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika do 
przesyłania tych treści reklamowych za pomocą funkcji newsletter. Do przesyłanych informacji 
zaliczać się będą informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w 
funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. informacje o nowych wiadomościach, życzenia 
bądź inne komunikaty systemu).

Podsumowanie
W razie pytań i wątpliwości dotyczących Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu 
prosimy o kontakt pod numery podane w zakładce kontakt.


	Polityka prywatności

