
Polityka prywatności 
 
Czym są pliki cookie czyli ciasteczka ? 
Pliki cookies czyli ciasteczka, są to niewielkie pliki tekstowe, które 
przechowywane są na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie, z którego 
korzystasz podczas przeglądania witryn internetowych. Ciasteczko zawiera w 

sobie: nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego przechowywania 
na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer. 
 
W jakim celu używamy plików cookies ? 
Pliki cookies są niezbędne by strony Serwisu działały szybciej i były łatwiejsze w 
użyciu. 
Służą dostosowaniu zawartości strony internetowej naszego serwisu do Twoich 

preferencji, by lepiej dopasować treści i reklamy do Twoich oczekiwań i 
zainteresowań. Pozwalają rozpoznać urządzenie z którego korzystasz i 
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich 
indywidualnych potrzeb. 
Pozwalają na tworzenie anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć, w jaki 
sposób użytkownicy Korzystają z naszych stron, co daje możliwość ulepszania ich 
struktury, zawartości, a także funkcjonalności. 

Dają możliwość zapamiętywania Twoich ustawień i wyborów (np. przy 
logowaniu), dzięki czemu nie musisz na za każdym razem powtarzać czynności 
związanych z ustawieniami serwisu. 
 
Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach ? 
W Serwisie mogą być stosowane dwa rodzaje ciasteczek  – „sesyjne” oraz 
„stałe”. Ciasteczka sesyjne przechowywane są  na Twoim urządzeniu do czasu 
opuszczenia strony internetowej, lub do momentu zamknięcia przeglądarki 

internetowej. Stałe pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu tak długo, jak to 
zostało zapisane w ich parametrach, lub do momentu, kiedy je usuniesz. 
Rodzaje ciasteczek używanych w Serwisie: 
Niezbędne do działania stron - Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
stron Serwisu. Pozwalają na poruszanie się po serwisie, a także użytkowanie jego 
elementów. Uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane są do usług, które 
wymagają uwierzytelnienia w ramach Serwisu. 

Służące zapewnieniu bezpieczeństwa - Stosuje się je do wykrywania prób 
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu. 
Poprawiające wydajność - Umożliwiają zbieranie informacji o tym,  w jaki sposób 
użytkownicy korzystają ze stron Serwisu, co umożliwia reagowanie na trudności, 
na które napotykają użytkownicy  i poprawianie działania stron Serwisu. 
Poprawiające funkcjonalność - Umożliwiają zapamiętywanie Twoich ustawień i 
wyborów, personalizowanie treści i interfejsu  (np. w zakresie nazwy 
użytkownika, regionu, ustawień treści, wyglądu itp.) 

 
Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich ? 
Tak, korzystając z Serwisu możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od 
podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google. Więcej informacji na temat 
tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych 
podmiotów trzecich. 
W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dotyczące plików cookies albo je usunąć 

? 
W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają na 



przyjmowanie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia tak, by ciasteczka były 
blokowane. Możesz też określić zakres blokowania ciasteczek. Mogą one być 
blokowane w całości, lub częściowo, możesz także zablokować ciasteczka 
pochodzące  od stron trzecich. Możesz zażądać otrzymywania komunikatu  za 
każdym razem, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Szczegółowe 
informacje na ten temat znajdziesz w ustawieniach Twojej przeglądarki 

internetowej. Musisz pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą 
wpłynąć na wygodę użytkowania Serwisu np. na niektóre funkcjonalności 
Serwisu. Nie będziesz mógł np. otrzymywać spersonalizowanych informacji 
podczas przeglądania Serwisu. 


