
POLITYKA COOKIES 

1.  Operator Sewisu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych 
w plikach cookies. 

2.  Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i  przeznaczone są do korzystania ze 
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, 
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  

3.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:  

 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji  

korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 
Użytkownika Serwisu i  odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 
indywidualnych potrzeb,  

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i  zawartości , 

 utrzymanie sesji  Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej 

podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła (opcjonalnie, o i le funkcja logowania dostępna 
w Serwisie). 

 

4.  Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisu, tzw. „cookies sesyjne” 
oraz pliki, które wprawdzie nie są niezbędne, ale ułatwiają korzystanie z serwisu, tzw. „cookies stałe”.  

 
5.  „Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w pamięci przeglądarki jedynie do 

czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 
internetowej). Pliki cookies sesyjne wykorzystane są w szczególności, w następujących przypadkach:  
 utrzymanie sesji  użytkownika,  

 zapisanie stanu sesji  użytkownika,  

 umożliwienie autoryzacji  przy logowaniu do serwisu.  

 
6.  "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 
7.  Operator Serwisu może korzystać z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które 

wykorzystują pliki cookies w następujących celach:  
 monitorowanie ruchu na stronach Serwisu,  

 zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, dzięki którym możemy doskonalić nasze produkty, 

 ustalanie l iczby anonimowych użytkowników naszego Serwisu w celach statycznych.  

 
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez 

współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

 
9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. 

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę 
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdor azowym 
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i  sposobach 

obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  
 
10. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies  mogą zablokować korzystanie z niektórych 

funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych Serwisu. 


