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POLITYKA PLIKÓW COOKIES

CZYM SĄ TZW. PLIKI COOKIE?
Pliki cookie to niewielkie pliki, które niektóre strony internetowe zapisują na dysku twardym 
w komputerze użytkownika lub w jego urządzeniu mobilnym. Rozwiązanie to jest szeroko 
stosowane do wielu celów, takich jak zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony 
internetowej lub przekazywanie danych rynkowych właścicielom danego serwisu.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE?
Używamy plików cookie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszego Serwisu, 
aby kolejne odwiedziny na naszych stronach były przyjemniejsze, oraz aby oferowane 
usługi były bardziej przyjazne dla Państwa (na przykład dzięki zapamiętaniu lokalizacji 
użytkownika), a także aby uzyskać od Państwa pewne dane rynkowe. Dla celów niniejszej 
polityki dotyczącej plików cookie, termin „cookie” obejmuje pliki cookie osób trzecich takie 
jak piksele, sygnalizatory WWW, czyste gify i im podobne rozwiązania technologiczne.

JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIE STOSUJEMY?
Nasza strona internetowa korzysta głównie z następujących rodzajów plików cookie:

1. Pliki cookie wymagane do zapewnienia funkcjonowania naszego Serwisu: Cookie tego 
rodzaju są niezbędne do prawidłowego zapewniania usług w ramach Serwisu. 

2. Pliki cookie zwiększające skuteczność Serwisu: Pliki tego typu gromadzą informację 
o tym jak użytkownicy korzystają z naszego Serwisu, i z jakich jego funkcji. Przykładowo: 
pliki cookie mające na celu usprawnienie skuteczności naszego Serwisu wskazują, 
które ze stron Serwisu cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników, monitorują 
ruch na stronach serwisu i zbierają zanonimizowane dane analityczne. 

3. Funkcjonalne pliki cookie: Tego rodzaju pliki cookie wykorzystywane są do ustalania 
i zapamiętywania preferencji użytkowników. Przykładowo, funkcjonalne pliki cookie 
mogą wykorzystywać informacje o Państwa lokalizacji, aby zapewnić, że trafią Państw 
na odpowiednią stronę naszego serwisu dostosowaną do Państwa konkretnego 
miejsca pobytu lub regionu. 

4. Analityczne pliki cookie: Pliki te umożliwiają śledzenie i analizę zachowania klientów 
przy korzystaniu z naszego Serwisu na podstawie anonimowych danych. 

5. Reklamowe pliki cookie Pliki cookie tego rodzaju wykorzystywane są do prezentowania 
odpowiednio dopasowanych reklam naszych Usług na stronach osób trzecich. 
Przykładowo: jeżeli po opuszczeniu naszego serwisu przejdą Państwo do zewnętrznej 
strony internetowej jednego z naszych partnerów zobaczą tam Państwo reklamy 
naszego Serwisu.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZARZĄDZAĆ KORZYSTANIEM Z PLIKÓW 
COOKIE?

Wszystkie przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie plikami cookie z poziomu 
odpowiedniego folderu. Oznacza to, że po zakończeniu korzystania z naszego Serwisu 
mogą Państwo albo usuwać pliki cookie z folderu, w którym są one przechowywane lub 
wybrać ustawienia dotyczące korzystania z plików cookie jeszcze przed korzystaniem 
z naszych Usług. Przypominamy, że usuwanie lub wyłączanie pików cookie może 
negatywnie wpłynąć na działanie naszego Serwisu. Przykładowo, przeglądanie 
wszystkich funkcji oferowanych w Serwisie może być niedostępne; możliwe, że nie będą 
mogli Państwo zapisać swoich preferowanych ustawień, a niektóre strony mogą być 
wyświetlane niepoprawnie.


