
Polityka cookies („CIASTECZKA”) 

 

1. Na stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywana jest technika 

plików „cookies”.  

2. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach 

Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać 

urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego 

indywidualnych preferencji. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich 

zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.  „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony 

internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  

3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji 

użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także w celach analitycznych. Pliki 

„cookies” wykorzystywane są z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.  Usługodawca 

przetwarza dane zawarte w plikach „cookies” podczas korzystania przez odwiedzających ze strony 

internetowej Serwisu w następujących celach: optymalizacji korzystania ze stron Serwisu 

Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena)  

oraz typ przeglądarki do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają 

charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę 

Serwisu. Logi nie są ujawniane osobom trzecim. 

4. Rodzaje plików „cookies”:  

a)  ‘Tymczasowe’ pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do 

momentu wyjścia z danej witryny.  

b) ‘Trwałe’ pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez 

użytkownika).  

c)  ‘Analityczne’ pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony 

odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji 

umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się 

anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.  

d) ‘Funkcjonalne’ pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na 

stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak 

dodawanie komentarzy na czyimś blogu.  

5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza 

umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki 

sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej 

bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o 

możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). Ograniczenie  stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.  (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście 

ścieżki zamówienia) 

6.  Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików „cookies” są istotne z punktu widzenia zgody 

na korzystanie z plików „cookies” przez nasz Serwis– zgodnie z przepisami taka zgoda może być również 

wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. 



7.  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” oraz ich 

samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale 

pomocy przeglądarki internetowej: 

– w przeglądarce Chrome 

– w przeglądarce Firefox 

– w przęglądarce Internet Explorer 

– w przeglądarce Opera 

– w przeglądarce Safari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


