
POLITYKA PLIKÓW COOKIES 
  

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies 
zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na 
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają 
zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu (np. technologia 
technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z 
serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki.) 
  

Cookies „serwisowe” 
Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług 
świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne 
podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, 
przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym 
urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu 
obejmują: 

 - pliki cookies z danymi Użytkownika (identyfikator sesji) zapisywane na czas trwania sesji (ang. user input 
cookies); 

 - uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji 
(ang. authentication cookies); 

 - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie 
uwierzytelniania (ang. user centric security cookies); 

 - sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji 
(ang. multimedia player session cookies); 

 - trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub dłużej (ang. user 
interface customization cookies), 

 - pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies: 
 - Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator 

powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez 
Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). 
 

Cookies „marketingowe” 

Administrator oraz jego Zaufani Partnerzy (Facebook, Google, operatorzy komunikatów push) wykorzystują 

również pliki cookies do celów marketingowych. W tym celu Administrator oraz Zaufani Partnerzy przechowują 

informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym 

Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem 

danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów 

podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana 

poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownika. Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies oraz 

informacji przechowywanych w technologii localStorage na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie przez 

nas oraz naszych Zaufanych Partnerów poprzez brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której 

korzystasz, tj. ustawień przeglądarki pozwalających na akceptację cookies oraz technologii localStorage po 

rozpoczęciu korzystania z naszego Serwisu, co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie ww. 

technologii w wyżej opisany sposób. Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub 

uzyskiwania dostępu do cookies i do informacji przechowywanych w technologii localStorage za pomocą 

ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu. Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać 

z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego 

odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies. Instrukcję jak tego dokonać możesz 

znaleźć na stronie producenta Twojej przeglądarki lub przykładowo na tej stronie. 


