POLITYKA COOKIES
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym
poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów
w naszej Polityce cookies w punkcie 5 - „Ustawienia plików cookies”.

Regulamin:

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem:
www.auto.media.pl
1.2. Strona internetowa prowadzona jest przez firmę Zimny Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres:
ul. Rzgowska 142/146, 93-311 Łódź), identyfikujące się numerami NIP: 729 26 16 199, KRS Nr:
0000280525
1.3. Strona internetowa umożliwia:
1.3.1. Zapoznawanie się z informacjami o działaniach Zimny Auto Sp. z o.o.
1.3.2. Zapoznawanie się z informacjami o ofertach sprzedaży samochodów przez firmę Zimny
Auto Sp. z o.o. oraz ofertach serwisowych oraz możliwościach finansowania.
1.4. Do korzystania ze strony internetowej niezbędne są:
1.4.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu o
rozdzielczości minimum 1280×900 pikseli;
1.4.2. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w
wersji 7.0 i wyższej lub Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0;
1.4.3. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.
1.5. Firma Zimny Auto Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w
funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub
osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób
korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.

2. Informacje dostępne na stronie internetowej
2.1. Firma Zimny Auto Sp. z o.o. dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne na
stronie internetowej były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.
2.2. Poszczególne części strony mogą zawierać odnośniki (linki) do stron zewnętrznych. Firma nie
ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach zewnętrznych.

2.4. Użytkownicy/czki strony internetowej mają możliwość dzielenia się znalezionymi informacjami za
pośrednictwem portali społecznościowych. W tym celu konieczna jest jednak uprzednia rejestracja na
takich portalach.
2.5. Wszelkie prawa do strony internetowej oraz dostępnych na niej treści należą do firmy Zimny Auto
Sp. z o.o. i/lub podmiotów z nią współpracujących oraz podlegają ochronie prawnej.

3. Polityka prywatności
3.1. Firma Zimny Auto Sp. z o.o. z najwyższą starannością chroni wszelkie powierzone mu dane
osobowe zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.
3.2. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych firmy.
3.3. Storna internetowa korzysta z plików tekstowych tzw. cookies (ciasteczka).
3.4. Pliki tekstowe (ciasteczka) są używane w celu:
3.4.1. Ułatwienia korzystania ze strony internetowej;
3.4.2. Generowania i analizowania statystyk;
3.4.3. Dopasowania treści strony do oczekiwań i zainteresowań naszych użytkowników/-czek.
3.5. Poszczególne pliki tekstowe (ciasteczka) mają następujące zastosowanie:
3.5.1. Analityka: wykorzystujemy ciasteczka do zbierania informacji o tym ile osób odwiedza
naszą witrynę, skąd do niej trafiają oraz ile czasu poświęcają na zapoznanie się z jej treścią.
3.5.2. Komunikacja: wykorzystujemy ciasteczka w celu dopasowania zawartości naszej witryny
do zainteresowań użytkowników oraz spersonalizowanej komunikacji.
3.5.3. Reklamy: wykorzystujemy ciasteczka do tworzenia bardziej interesujących reklam oraz
niewyświetlania reklam użytkownikom niezainteresowanym.
3.6. Każdy użytkownik strony internetowej może samodzielnie zarządzać plikami tekstowymi
(ciasteczkami), w tym blokować i ograniczać instalowanie plików, zmieniając ustawienia swojej
przeglądarki internetowej.
3.7. Brak blokowania plików tekstowych (ciasteczek) oznacza zgodę na ich użycie.

4. Postanowienia końcowe
4.1. Firma Zimny Auto Sp. z o.o. może zmienić Regulamin bez podania przyczyni w każdym czasie.
Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez
użytkowników/czki strony internetowej przed wejściem zmian w życie.
4.2. O treści zmian Regulaminu każdy użytkownik/czka strony internetowej zostanie poinformowany/a
przez umieszczenie na stronie internetowej: www.auto.media.pl wiadomości o zmianie Regulaminu,
zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na tej stronie
przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych.

4.3. Wszystkie osoby korzystające ze strony internetowej mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w
każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: www.auto.media.pl,
a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.
4.5 W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym działem pod numerem 723183679

5. Ustawienia plików cookies:
Szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania plików cookies można przeczytać na stronie:

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
lub
https://wszystkoociasteczkach.pl/

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych:
•
•
•
•
•

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

