
 
 
 

REGULAMIN STRONY - korzystając z naszej strony akceptujesz poniższy regulamin !!! 
 
 
 
 
 
1. Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o firmie JOKER oraz 
jej produktach.  
 
2. Właścicielem strony jest Hurtownia Tkanin JOKER, 42-200 Częstochowa, ul. Jadwigi 20, tel. 34 366 53 30.  
 
3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronie i podstronach www.tkaninypowlekane.pl (elementów 
tekstowych i graficznych), posiada firma JOKER.  
 
4. Strona nie zbiera żadnych informacji teleadresowych o odwiedzających ją użytkownikach.  
 
5. Strona może korzystać z danych statystycznych oferowanych poprzez serwis Google Analytics oraz plików cookies 
serwisu Google Analytics:  
 
_utma - (unikalny) użytkownik - ciasteczko zapisywane na naszych komputerach przy pierwszych odwiedzinach danej 
witryny, zawiera unikalny numer identyfikacyjny, dzięki któremu narzędzie potrafi określić unikalnego użytkownika i 
nowego użytkownika. Czas ważności ciastka 2 lata.  
 
_utmb i _utmc - ciasteczko _utmb jest odpowiedzialne za przechowywanie informacji na temat danych odwiedzin, 
ciasteczko _utmc współpracuje z _utmb zajmuje się ustaleniem, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, 
czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do starych odwiedzin. Czas żywotności _utmb wynosi 30min 
natomiast _utmc do zamknięcia sesji w przeglądarce.  
 
_utmz - ciasteczko zawiera informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie odwiedzin z 
wyszukiwarek oraz danych z kampanii marketingowych. Ciasteczko to jest uaktualniane po obejrzeniu każdej strony 
jego czas ważności wynosi 6 miesięcy  
 
Pliki cookies serwisu Google Analytics - usunięcie tych plików nie powoduje problemów z korzystania z naszej strony. 
Pliki cookies serwisu Google Analytics gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez 
odwiedzających, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie 
wizyty na tej stronie. Pliki te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania 
statystyk korzystania z naszej strony.  
 
6. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych informacji 

na stronie, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.  

 

7. Firma JOKER nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika 
informacji zawartych na stronie www.tkaninypowlekane.pl  
 
8. Regulamin może zostać utrwalony przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie 
ze strony www.tkaninypowlekane.pl. Firma JOKER zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i 
modyfikacji Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z naszej strony po wprowadzeniu zmian Regulaminu 
oznacza ich akceptację. 


