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Polityka prywatności
Zasady korzystania z serwisu
1. Właścicielem i operatorem serwisu www.lsi.net.pl, dalej zwanego „Serwisem” jest „Łódzka Spółka
Infrastrukturalna” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 190, działającą na podstawie wpisu do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243066, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301, zwana
dalej „Operatorem”.
2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z Serwisu, zwana dalej Użytkownikiem, tym samym przyjmuje i
akceptuje warunki korzystania z Serwisu oraz polityki prywatności i plików cookies.
3. Kopiowanie, reprodukowanie tekstów, grafik, zdjęć i innych elementów Serwisu, w całości lub w części, bez
uprzedniej pisemnej zgody, jest zabronione.
4. Zawartość Serwisu może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku
osobistego.
5. Wykorzystanie Serwisu w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności komercyjnych, w
tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może
następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia i na warunkach określonych
przez Autora.
6. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Serwisu, należy się kontaktować pisząc na adres
sekretariat@lsi.net.pl.
7. Korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie, w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do
kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych
zasadach prawa prasowego i autorskiego.
8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje jakie Użytkownicy podejmą na podstawie informacji
udostępnianych w Serwisie.
9. Znaki towarowe zastrzeżone, handlowe, identyfikatory, nazwy zastrzeżone firm, pojawiające się w Serwisie,
zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji i podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w
odpowiednich przepisach.

Polityka prywatności i plików cookies
A. Informacje ogólne
1. Serwis jest ogólnodostępny – do korzystania z serwisu nie jest wymagana rejestracja i podawanie danych
osobowych.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
3. Dane analityczne dotyczące odwiedzin oraz inne informacje związane z witryną, które nie pozwalają na
jednoznaczną identyfikację Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do poprawy jakości i optymalizacji
działania Serwisu.
B. Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Dane podane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim.
3. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np.
w celu wyszukania informacji w Serwisie.
C. Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane
te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej
sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas
nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez
protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony
poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło
przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
D. Udostępnienie danych
1. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej nie są udostępniane podmiotom trzecim.
2. Informacje techniczne wykorzystywane w statystykach Google Analytics, są przesyłane anonimowo na
serwery Google'a zgodnie z polityką ochrony prywatności Google Analytics.

E. Informacje o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”).
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych
Serwisu.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. gromadzenia danych analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.
5. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia sesji, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu
mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików
cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat
zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Serwisu.
8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików
cookie wykorzystywane w statystykach: polityka ochrony prywatności Google Analytics.
9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
10. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania
preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze
strony www.

