
Polityka plików "Cookies" 

Czym są pliki „Cookies” i do czego je wykorzystujemy? 

Ciasteczka czyli "Cookies" to pliki tekstowe, które zawierają dane informatyczne, pliki te są 
przechowywane w urządzeniach użytkowników. Pliki "Cookies" pozwalają zidentyfikować rodzaj 
urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę www dopasowaną do jego indywidualnych 
preferencji, np. rozdzielczość urządzenia, tryb wyświetlania, itp. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej 
adres strony internetowej z której pochodzą, dodatkowe, czas przechowywania/wygaśnięcia ich na 
urządzeniach  użytkownika (np. komputer, tablet, smartfon) oraz unikatowy identyfikator.  

Jakich plików „Cookies”  używamy? 

Wśród plików „Cookies”  wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisu, tzw. "cookies 
sesyjne" oraz plik które ułatwiają korzystanie z serwisu przez cały czas i są to, tzw. "cookies stałe".  

„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: utrzymanie sesji 
użytkownika, zapisania stanu sesji użytkownika, umożliwiają ponowną autoryzację przy logowaniu do 
serwisu.  

„Cookies stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez 
określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  

Zewnętrzne pliki "cookies" 

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, 

ustalanie liczby anonimowych użytkowników serwisu w celach statycznych. 

Pliki „Cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez 
współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.  

Zarządzanie plikami „Cookies” 

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. 

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików „Cookies”  mogą zablokować korzystanie z 
niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych serwisu www. 

Więcej informacji o plikach "Cookies" 

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

