
REGULAMIN COOKIES 

W celu zapewnienia zgodności z nowymi przepisami stosujemy system klasyfikacji różnych rodzajów 

plików cookies, których używamy na stronie internetowej lub które mogą być umieszczone przez osoby 

trzecie za pośrednictwem naszych stron internetowych. Klasyfikacja wyjaśnia więcej na temat plików 

cookies, których używamy, dlaczego je stosujemy, a także informuje na temat funkcjonalności, jaką 

stracisz, jeśli zdecydujesz, że nie chcesz tych plików mieć na swoim urządzeniu. Zapewniamy, iż wciąż 

pracujemy nad poprawą spraw związanych z polityką prywatności i plików cookies na naszych stronach 

internetowych. 

I. Co to jest plik cookie? 

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające informacje, które są zapisywane na komputerze, 

urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu podczas przeglądania stron internetowych. Cookies – po 

zapisaniu na urządzeniu – przesyłają z powrotem do strony odwiedzanej lub do innej strony 

internetowej, które rozpoznaje dany plik cookie, informacje o każdej kolejnej wizycie na danej tronie. 

Cookies są przydatne, ponieważ pozwalają one danej stronie internetowej na rozpoznanie urządzenia 

użytkownika. Trwałe pliki cookies - te pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez okres 

czasu określony w tych plikach cookies. Są one aktywowane za każdym razem, kiedy użytkownik 

odwiedzi stronę internetową, która stworzyła ten konkretny plik cookie. 

Sesyjne pliki cookies - te pliki cookies pozwalają operatorom witryn internetowych rejestrować 

działania użytkownika podczas danej sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki uruchamia się, gdy 

użytkownik otwiera okno przeglądarki i kończy, kiedy je zamyka. Sesyjne pliki cookies są tworzone 

tymczasowo. Po zamknięciu przeglądarki wszystkie pliki cookies danej sesji są usuwane. 

Pliki cookies wykonują wiele różnych zadań, pozwalają między innymi poruszać się po stronach 

internetowych szybciej, pamiętają Twoje preferencje dla danych stron i ogólnie poprawiają jakość 

korzystania z Internetu. Mogą również pomóc w zapewnieniu, że reklamy, które widzisz w Internecie, 

są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. 

Możesz znaleźć więcej informacji na temat plików cookies pod adresem: 

http://www.youronlinechoices.com/pl/. 

II. Jaki jest cel stosowania plików cookies? 

Przechowujemy pliki cookies na komputerach użytkowników w celu: 

 utrzymania sesji użytkowania (po zalogowaniu), dzięki czemu nie trzeba dla każdej strony za 

każdym razem wpisywać nazwy użytkownika i hasła  

 dopasowania usług do potrzeb użytkowników  

 pamiętania indywidualnych preferencji i ustawień użytkownika  

 prowadzenia statystyk oglądalności poszczególnych stron dla naszych reklamodawców i 

dostawców treści  

 prezentowania reklam o treści jak najbardziej zbliżonej do potrzeb użytkownika  

 tworzenia ankiet i ich ochrony przed wielokrotnym głosowaniem przez tę samą osobę 

III. Wykorzystywanie plików cookies na stronie internetowej 

Poniżej znajduję się lista wszystkich plików cookies używanych na stronach internetowych z podziałem 

na poszczególne kategorie. 



Ściśle niezbędne pliki cookies 

Te pliki cookies włączają usługi, o które konkretnie prosiłeś. Dla tych typów plików cookies, które są 

bezwzględnie konieczne, nie jest wymagana zgoda. 

Ciasteczka te są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po stronie internetowej i korzystać z jej 

funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Bez tych ciasteczek usługi, o które 

prosiłeś, jak np. koszyki zakupów czy e-fakturowanie, nie mogą być zrealizowane. 

Pliki cookies poprawiające wydajność 

Te pliki cookies gromadzą anonimowe informacje o odwiedzanych stronach. Poprzez korzystanie z 

Internetu użytkownik wyraża zgodę na ich instalację na swoim urządzeniu.  

Te pliki cookies gromadzą informacje o tym, jak użytkownik korzysta z Internetu, np. które strony 

odwiedza najczęściej lub z jakich stron internetowych otrzymuje komunikaty o błędzie. 

Te pliki cookies nie zbierają informacji identyfikujących użytkownika. Wszystkie informacje zbierane 

przez te pliki są kumulowane i dlatego pozostają anonimowe. Są stosowane tylko dla poprawy sposobu 

działania Internetu. 

Funkcjonalne pliki cookies 

Te pliki cookies zapamiętują wybory dokonywane w celu poprawy doświadczenia. Poprzez korzystanie 

z Internetu użytkownik wyraża zgodę na ich instalację na swoim urządzeniu. 

Te pliki cookies pozwalają stronie internetowej pamiętać dokonywane przez użytkownika wybory 

(takie jak nazwa użytkownika, preferencje językowe, wybór regionu) i zapewnić lepsze, bardziej 

dopasowane do użytkownika możliwości. Ciasteczka te mogą być również wykorzystywane do 

zapamiętania dokonanych zmian w rozmiarze tekstu, czcionki i innych części stron internetowych, 

które można dostosowywać. Mogą być również wykorzystane do świadczenia usług, których żąda 

użytkownik (np. oglądania plików wideo lub komentowania na blogu). Wszystkie informacje zbierane 

przez te pliki są anonimowe, a pliki te nie mogą śledzić przeglądanych przez użytkownika innych stron 

internetowych. 

Pliki cookies profilujące użytkownika 

Te pliki cookies zbierają informacje na temat Twoich zwyczajów w trakcie przeglądania stron 

internetowych w celu dostarczenia reklam internetowych dopasowanych do Ciebie i Twoich 

zainteresowań. 

Pliki te są wykorzystywane do dostarczenia reklamy jak najlepiej dopasowanej do Twoich 

zainteresowań. Są one również wykorzystywane w celu ograniczenia liczby oglądanych przez Ciebie 

reklam oraz pomagają zmierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Zazwyczaj są one umieszczone w 

sieciach reklamowych za naszą zgodą. Pliki te pamiętają, że odwiedziłeś daną stronę internetową i 

informują o tym inne podmioty np. reklamodawców. 

IV. Reklama behawioralna online i ochrona prywatności 

Przewodnik po reklamie behawioralnej i ochronie prywatności online został stworzony przez przemysł 

reklamy internetowej. Znajduje się on pod adresem ttp://www.youronlinechoices.com/pl/. Podręcznik 

zawiera wyjaśnienie IAB (Interactive Advertising Bureau) w zakresie zestawu Dobrych Praktyk, 

regulujących podstawy reklamy behawioralnej online, abyś miał większą kontrolę nad treścią reklam, 

które oglądasz w Internecie. 



V. Zarządzanie plikami cookies poprzez korzystanie z ustawień przeglądarki 

Na pasku zadań większości przeglądarek internetowych w menu Pomocy znajdują się informacje, w 

jaki sposób uniemożliwić przeglądarce akceptację nowych plików cookies, jak sprawić, aby 

przeglądarka za każdym razem informowała o nowych plikach cookies oraz jak wyłączyć możliwość 

przyjmowania nowych plików cookies w ogóle. Można również wyłączyć lub usunąć podobne dane 

używane przez różnego rodzaju dodatki przeglądarek (takie jak pliki cookies Flash) przez zmianę 

ustawień danego dodatku lub przez odwiedzenie strony internetowej producenta. 

Jednakże – ponieważ pliki cookies pozwalają wykorzystać niektóre z istotnych cech stron 

internetowych – zalecamy zostawić je włączone. Na przykład jeśli zablokujesz lub inaczej odrzucisz 

możliwość akceptacji plików cookies, nie będziesz mógł dodawać elementów do swojego koszyka 

zakupów w Internecie, przejść do kasy lub użyć jednego z naszych produktów i usług, które wymagają, 

aby się zalogować. Jeśli zostawisz ciasteczka włączone, pamiętaj o wylogowaniu się po zakończeniu 

korzystania z udostępnionego komputera. 


