
 
POLITYKA COOKIES 
 

 
 

 

Mechanizm cookies, adres IP 

§ 1 

1. Administratorem plików cookies przekazanych przez Użytkowników jest DYNAMIX Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Darniowej 64 (regon 472241011, NIP 7292400329), wpisana pod nr 
KRS 0000345607 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru zwana dalej Administratorem 

2. Strona Internetowa używa niewielkich plików zwanych “cookies” - tzw. ciasteczka. Zapisywane są one przez Dynamix Sp. 
z o.o. za pośrednictwem Strony Internetowej na komputerze osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli 
przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas 
wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików 
tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Dynamix Sp. z o.o. usługi do indywidualnych preferencji i 
rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych 
statystyk wyświetleń prezentowanych informacji na Stronie Internetowej. 

3. Dynamix Sp. z o.o. wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
o cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są 

usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych 
osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników; 

o cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu 
ich skasowania. 

4. Dynamix Sp. z o.o. wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do 
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony 
Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. 

5. Dynamix Sp. z o.o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: 
o zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google 

Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); 
o prezentacji na Stronie Internetowej mapy wskazującej lokalizację biura Dynamix Sp. z o.o., za pomocą serwisu 

internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); 
o popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies 

zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii); 
o prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej 

reklamy Doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); 
6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie 

jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub 
oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub 
wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony 
Internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

7. Dynamix Sp. z o.o. może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby 
odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W 
większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z 
Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest 
wykorzystywany przez Dynamix Sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz 
statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy 
administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji 
obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej. 

§ 2 

1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Cookies mogą być kierowane przez Użytkowników na adres e-
mail info@dynamix.pl 

2. Polityka Cookies może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników strony internetowej poprzez 
zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.dynamix.pl 

 


