
PLIKI COOKIES 

IX. POLITYKA COOKIES 

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na 

komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, 

z której pochodzi, swój czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz indywidualną, 

losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego 

typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb 

Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu. 

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz 

uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. 

Pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą 

przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może 

ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku 

skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym 

może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji Serwisu. 

Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane przez Administratora w celu: 

a. dostosowania i optymalizacji zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika; 

b. tworzenia statystyk, dotyczących sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu 

w celu ciągłego udoskonalania zawartości i przejrzystości Serwisu. 

W ramach Serwisu stosowane są następujące 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 Serwisu. 

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. 

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików 

cookies. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies dostępne są w 

ustawieniach przeglądarki. 

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie 

opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. Podmiotom takim nie 

zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. 



W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies 

podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności 

kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu 

cookies przez podmioty trzecie. 

X. AKTUALIZACJE 

Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez Administratora. W takim 

przypadku Administrator opublikuje zaktualizowaną wersję Polityki Prywatności na stronie 

Serwisu i poinformuje Użytkowników o takich zmianach i ich dacie wejścia w życie. 

 


