
 

 Atman sp. z o.o. 

(dawniej ATM S.A.) 

Grochowska 21a 

04-186 Warszawa 

tel. 22 52 56 800 

faks 22 51 56 777 

info@atman.pl 

www.atman.pl 

 NIP:113-00-59-989 

REGON: 012677986 

KRS: 0000923206 

(Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

XIV Wydział KRS) 

kapitał zakładowy: 36 183 500 zł, 

w całości wpłacony 

 

 Biuro Obsługi Klienta 

tel. 22 52 56 800 

faks 22 51 56 777 

servicedesk@atman.pl 

 

 

Polityka plików cookies 
 
Cookies to małe pliki tekstowe umieszczane na dysku urządzenia końcowego podczas 
korzystania przez Państwa ze stron internetowych. Dzięki takim plikom strona internetowa 
administrowana przez Atman sp. z o.o. (dawniej: ATM S.A.) (dalej: Strona) identyfikuje 
Państwa komputer i rozpoznaje, czy odwiedzali ją Państwo wcześniej, co pozwala m.in. 
wyświetlić Stronę zgodnie z Państwa indywidualnymi preferencjami i pomaga ją 
optymalizować. Cookies nie zawierają natomiast żadnych danych osobowych, które 
umożliwiałyby nam identyfikację konkretnego użytkownika komputera. 
 
Ponadto Strona stosuje pliki cookies potrzebne do korzystania z narzędzia o nazwie 
Google Analytics, służącego do tworzenia zagregowanych statystyk. Dzięki niemu może- 
my się dowiedzieć między innymi, w jaki sposób internauci korzystają ze Strony – bez ich 
personalnej identyfikacji – czego najczęściej szukają na Stronie i ile czasu spędzają na 
poszczególnych podstronach, a także jakich używają języków, z jakich rejonów świata 
pochodzą i z jakich przeglądarek korzystają. Ta wiedza pomaga nam pracować nad ulep- 
szaniem struktury Strony i jej treści tak, żeby jak najlepiej spełniała Państwa oczekiwania: 
by była możliwie najbardziej funkcjonalna i zawierała interesujące Państwa informacje. 
 
Mogą Państwo mieć wpływ na sposób, w jaki Google Analytics gromadzi Państwa dane, 
dzięki dodatkowi do przeglądarki internetowej blokującemu Google Analytics. Przekazuje 
on do skryptu JavaScript Google Analytics instrukcję, by informacje o wizycie na danej 
witrynie nie były przesyłane do Google Analytics. 
 
Jeśli chcą Państwo wyłączyć przesyłanie takich informacji, proszę pobrać i zainstalować 
ten dodatek w używanej przez Państwa przeglądarce. Jest on dostępny dla: Microsoft 
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera pod adresem: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 
 
Standardowo przeglądarki dopuszczają umieszczanie plików cookies na Państwa 
urządzeniu końcowym, niemniej każdy użytkownik może się temu sprzeciwić. W tym celu 
mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej tak, żeby blokowała 
obsługę plików cookies lub informowała za każdym razem, gdy taki plik jest przesyłany na 
Państwa urządzenie. Należy jednak zwrócić uwagę, że nieakceptowanie przez Państwa 
plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności Strony. 
 
Powyższe informacje stanowią realizację postanowień art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

