
OSTRZEŻENIE PRAWNE 
 
Firma AMADECOSTA, podana z NIF / CIF; ES Y 4294166 B, adres c / Zarandona 54,  San Javier, Murcia, 

Hiszpania, nie może ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego, niewłaściwego 

lub nielegalnego wykorzystania informacji wyświetlanych na stronie internetowej 

WWW.AMADECOSTA.COM 

W granicach ustanowionych przez prawo firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z 

braku wiarygodności, integralności, aktualizacji i precyzji danych lub informacji zawartych na jej 

stronach internetowych. 

Treści i informacje nie są wiążące dla firmy ani nie stanowią opinii, porad ani porad prawnych 

jakiegokolwiek rodzaju, ponieważ jest to jedynie usługa oferowana w celach informacyjnych i 

informacyjnych. 

Witryna AMADECOSTA może zawierać linki do stron osób trzecich części, których firma nie może 

kontrolować. Dlatego firma nie może ponosić odpowiedzialności za treści, które mogą pojawiać się 

na stronach osób trzecich. 

Teksty, obrazy, dźwięki, animacje, oprogramowanie i inne treści zawarte na tej stronie są własnością 

wyłącznie dla AMADECOSTA lub jej licencjonodawców. Wszelkie przekazywanie, dystrybucja, cesja, 

powielanie, przechowywanie lub całkowita lub częściowa komunikacja publiczna musi mieć wyraźną 

zgodę firmy. 

Ponadto, aby uzyskać dostęp do niektórych usług oferowanych przez firmę za pośrednictwem strony 

internetowej, musisz podać dane osobowe. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dotyczącego ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem Dane te informujemy, że 

wypełniając te formularze, Twoje dane osobowe zostaną włączone i będą przetwarzane w plikach 

firmy, aby móc świadczyć i oferować nasze usługi, a także informować o ulepszeniach witryny. 

Podobnie informujemy Cię o możliwości skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i 

sprzeciwu wobec twoich danych osobowych, nieodpłatnie pocztą elektroniczną na adres 

biuro@amadecosta.com lub na adres c / Zarandona 54 San Javier, Murcia, Hiszpania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polityka plików cookie 

AMADECOSTA informuje o stosowaniu plików cookie na swojej stronie internetowej: 

www.amadecosta.com 

Co to są pliki cookie? 

Pliki cookie to pliki, które można pobrać na komputer za pośrednictwem stron internetowych. Są to 

narzędzia, które odgrywają istotną rolę w świadczeniu licznych usług społeczeństwa informacyjnego. 

Umożliwiają one między innymi przechowywanie i pobieranie informacji o nawykach przeglądania 

użytkownika lub jego sprzętu oraz, w zależności od uzyskanych informacji, można ich użyć do 

rozpoznania użytkownika i ulepszenia oferowanej usługi. 

Rodzaje ciasteczek 

W zależności od tego, kto jest podmiotem zarządzającym domeną, z której wysyłane są pliki cookie i 

traktuje uzyskane dane, można wyróżnić dwa typy: 

• Własne pliki cookie: te, które są wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub 

domeny zarządzanej przez samego wydawcę i z których świadczona jest usługa żądana przez 

użytkownika. 

• Pliki cookie stron trzecich: te, które są wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z 

komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez wydawcę, ale przez inny podmiot 

przetwarzający dane uzyskane za pomocą plików cookie. 

W przypadku, gdy pliki cookie są instalowane z komputera lub domeny zarządzanej przez samego 

wydawcę, ale informacje gromadzone za ich pośrednictwem są zarządzane przez stronę trzecią, nie 

można ich traktować jako własnych plików cookie. 

Istnieje również druga klasyfikacja według okresu, przez jaki pozostają przechowywane w 

przeglądarce klienta, która może być: 

• Sesyjne pliki cookie: przeznaczone do gromadzenia i przechowywania danych, gdy użytkownik 

uzyskuje dostęp do strony internetowej. Są one zwykle używane do przechowywania informacji, 

które są interesujące do przechowywania w celu świadczenia usługi zamówionej przez użytkownika 

przy jednej okazji (np. Lista zakupionych produktów). 

• Trwałe pliki cookie: dane są nadal przechowywane w terminalu i mogą być dostępne i przetwarzane 

przez okres określony przez osobę odpowiedzialną za plik cookie, który może wynosić od kilku minut 

do kilku lat. 

Wreszcie istnieje kolejna klasyfikacja z pięcioma rodzajami plików cookie, zgodnie z celem 

przetwarzania uzyskanych danych: 

• Techniczne pliki cookie: te, które pozwalają użytkownikowi poruszać się po stronie internetowej, 

platformie lub aplikacji i korzystać z różnych dostępnych w niej opcji lub usług, takich jak na przykład 

kontrola ruchu i komunikacji danych, identyfikacja sesja, dostęp do części o ograniczonym dostępie, 

zapamiętywanie elementów składających się na zamówienie, przeprowadzanie procesu zakupu 



zamówienia, składanie wniosku o rejestrację lub udział w wydarzeniu, korzystanie z elementów 

bezpieczeństwa podczas nawigacji, przechowywanie treści do rozpowszechniania filmów lub dźwięku 

lub udostępniaj treści za pośrednictwem sieci społecznościowych. 

• Personalizacyjne pliki cookie: umożliwiają użytkownikowi dostęp do usługi z pewnymi 

predefiniowanymi ogólnymi cechami opartymi na szeregu kryteriów w terminalu użytkownika, takich 

jak język, rodzaj przeglądarki, przez którą uzyskują dostęp do usługi, konfiguracja regionalna, z której 

uzyskujesz dostęp do usługi itp. 

• Pliki cookie analizy: pozwalają osobie odpowiedzialnej za nie monitorować i analizować zachowanie 

użytkowników stron internetowych, z którymi są powiązane. Informacje gromadzone za pomocą tego 

rodzaju plików cookie są wykorzystywane do pomiaru aktywności stron internetowych, aplikacji lub 

platformy oraz do opracowania profili nawigacyjnych użytkowników tych stron, aplikacji i platform, w 

celu wprowadzenia ulepszeń w funkcja analizy danych o użytkowaniu wykonana przez użytkowników 

serwisu. 

• Reklamowe pliki cookie: pozwalają w najbardziej efektywny sposób zarządzać powierzchniami 

reklamowymi. 

• Behawioralne reklamowe pliki cookie: przechowują informacje o zachowaniuużytkowników 

uzyskane poprzez ciągłą obserwację ich nawyków przeglądania, umożliwiając opracowanie 

określonego profilu do wyświetlania reklam na jego podstawie. 

• Zewnętrzne pliki cookie z sieci społecznościowych: są używane, aby odwiedzający mogli wchodzić w 

interakcje z treściami różnych platform społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn 

itp.) I aby były generowane tylko dla użytkowników wspomnianych sieci społecznościowych. Warunki 

korzystania z tych plików cookie i gromadzonych informacji reguluje polityka prywatności 

odpowiedniej platformy społecznościowej. 

Dezaktywacja i usuwanie plików cookie 

Możesz zezwolić, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na twoim komputerze, 

konfigurując opcje przeglądarki zainstalowanej na twoim komputerze. Wyłączając pliki cookie, 

niektóre z dostępnych usług mogą przestać działać. Sposób wyłączania plików cookie jest inny dla 

każdej przeglądarki, ale zwykle można to zrobić w menu Narzędzia lub Opcje. Możesz także zajrzeć do 

menu Pomoc przeglądarki, w którym znajdziesz instrukcje. Użytkownik może w dowolnym momencie 

wybrać pliki cookie, które chce obsługiwać w tej witrynie. 

Możesz zezwolić, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na twoim komputerze, 

konfigurując opcje przeglądarki zainstalowanej na twoim komputerze: 

• Microsoft Internet Explorer lub Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-

vista/Block-or-allow-cookies 

• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-

preferencia 

• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es 



• Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/ 

• Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html 

Ponadto możesz zarządzać  ciasteczkami w przeglądarce za pomocą narzędzi takich jak następujące: 

• Ghostery: www.ghostery.com/ 

• Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/ 

Pliki cookie używane w witrynie www.amadecosta.com 

Pliki cookie używane w tym portalu są określone poniżej, a także ich rodzaj i funkcja: 

Akceptacja polityki cookies 

www.amadecosta.com  zakłada, że akceptujesz pliki cookie. Jednak wyświetla informacje o swoich 

zasadach dotyczących plików cookie u dołu lub u góry dowolnej strony portalu przy każdym 

logowaniu, abyś mógł wiedzieć. 

Biorąc pod uwagę te informacje, można wykonać następujące działania: 

• Akceptuje ciasteczka. To powiadomienie nie będzie wyświetlane ponownie podczas uzyskiwania 

dostępu do dowolnej strony portalu podczas tej sesji. 

• Blisko. Ogłoszenie jest ukryte na tej stronie. 

• Zmodyfikuj swoje ustawienia. Możesz uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, poznać 

Politykę plików Cookie  www.amadecosta.com i zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki. 


