
Polityka prywatności 
i wykorzystywania plików Cookies 
w serwisach internetowych firmy 
Madar Sp. z o.o.

Madar Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu,  przywiązuje szczególną wagę do poszanowania 
prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach *.madar.com.pl, 
*.madar7.pl, *.emadar.eu, *.emadar.com, *.emadar.pl, *.invoicer.pl, *.invoicer.biz, 
*.docum.pl, *.madar.mobi, . Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane 
tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa 
w punkcie dotyczącym użytkowników zarejestrowanych. Nie zabiegamy o identyfikację 
użytkowników niezarejestrowanych. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są 
przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych użytkowników niezarejestrowanych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP 
kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których 
użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby 
identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

• 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 strony firmy Madar nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe firmy 
Madar Sp. z o.o.,  z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie dotyczącym użytkowników 
zarejestrowanych. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy 
pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki 
stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. Wszelkie analizy 
tego typu danych prowadzone są wyłącznie dla celów statystycznych na wewnętrzne potrzeby 
firmy Madar Sp. z.o.o. i nie są w żaden sposób kojarzone z konkretnymi osobami.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący 
do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza 
osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią firmy Madar Sp. z o.o. . 
Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc 



w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych 
cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. 

Mechanizm Cookies na stronach internetowych firmy Madar 
Sp. z o.o.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji 
o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach 
firmy Madar Sp. z o.o.  nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji 
zebranych od użytkowników.

Zarejestrowani użytkownicy

Dla prawidłowego działania części serwisów firmy Madar Sp. z o.o., do których dostęp mają 
wyłącznie osoby zarejestrowane wykorzystujemy niżej podane pliki Cookies. 

Serwis wykorzystuje następujące, różne sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją 
tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania 
poszczególnych elementów serwisu. Cel i zawartość tych plików jest następująca:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel i zawartość 
IDHTTPSESSIONID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny 

do przechowania informacji o fakcie bycia 
zalogowanym w serwisie.

sklep Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny 
do prawidłowego dokonania zakupu.

PHPSESSID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny 
do przechowania informacji o fakcie bycia 
zalogowanym w serwisie.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, odwiedzających strony internetowe 
firmy Madar Sp. z o.o., użytkowników.

Odnośniki do innych stron
Serwisy firmy Madar Sp. z o.o.  zawierają odnośniki (linki) do innych stron WWW. Nie 
możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych 
stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności 
tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW, których 
właścicielem jest firma Madar Sp. z o.o.

Gromadzenie danych użytkowników zarejestrowanych
Odnośnie użytkowników zarejestrowanych gromadzone są te same dane, co od 
użytkowników niezarejestrowanych (określone w odpowiednim punkcie) oraz dane określone 
poniżej.  Niektóre podstrony serwisów firmy Madar Sp. z o.o. wymagają rejestracji o czym 
użytkownik jest informowany. Użytkownik jest proszony o podanie nazwy, adresu e-mail 



oraz hasła, na podstawie których będzie on identyfikowany dla prawidłowości korzystania z 
oferowanych przez Madar Sp. z o.o. usług. Dane te nie są udostępniane żadnym podmiotom 
trzecim, z wyłączeniem podmiotów do udostępniania, którym jesteśmy zobligowani 
przepisami prawa (np. policja, prokuratura). Komunikacja między Twoim komputerem a 
naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu 
SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem 
osób trzecich.

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną 
odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Kontakt
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.
Madar Sp. z o.o.
Ul. Skłodowskiej 12d/3
41-819 Zabrze

Biuro handlowe:
Ul. Pośpiecha 23,
41-800 Zabrze

Tel. 32 278 66 65
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