
Czym są pliki „cookie”? 

Jest to dana informatyczna – mała informacja tekstowa zapisywana przez 

serwer na urządzeniu użytkownika. Zadaniem tych plików jest poinformo-

wanie – przez zapamiętanie ustawień przeglądarki internetowej zoptymali-

zowanie pracy strony internetowej.

Dlaczego używamy plików „cookie”? 

Używamy plików „cookie”, aby:

• zapamiętać Twój wybór kraju, z którego nas odwiedzasz 

oraz języka jakim się posługujesz,

• znać ustawienia Twojej przeglądarki,

• przypomnieć Tobie najlepsze oferty,

• lepiej dopasować naszą stronę internetową do potrzeb 

naszych użytkowników.

Jak długo są aktywne nasze pliki „cookie”? 

Pliki „cookie” instalowane są na okres 2 lat – oczywiście, jest możliwość 

usunięcia ich w każdej chwili.

W jaki sposób pliki „cookie” ułatwiają korzystanie 
z naszej witryny?

Twoje ustawienia mówią nam z jakiego urządzenia (komputer, telefon, 

tablet), jakiej przeglądarki używasz;  w ten sposób możemy dostosować 

ustawienia strony tak, aby były najlepiej dopasowane do Twojego urządzenia. 

Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkownika. 

Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane 

dane osobowe. 

W celu zoptymalizowania naszej strony, zapamiętujemy także dane o korzy-

staniu z naszej strony. Będziemy przechowywali takie dane jedynie tak 

długo, jak będą one potrzebne do korzystania przez Ciebie z naszej strony 

internetowej. Jesteśmy jednak zobowiązani do przechowywania powyż-

szych danych do wykrywania oszustw, nawet po zaprzestaniu korzystania 

przez Ciebie z naszej strony. 

Niektóre pliki „cookie” są wykorzystywane przez firmy, 
które wybraliśmy, jako naszych dostawców:

• Google analytics

• Facebook

Jak unikać plików „cookie”?

Możesz usunąć pliki „cookie” zmieniając ustawienia swojej przeglądarki 

internetowej. Możesz również usunąć już istniejące pliki „cookie”. Skorzystaj 

z pomocy w Twojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak to zrobić. Możesz 

uzyskać więcej informacji o plikach „cookie” na stronie:

www.allaboutcookies.org. 

Od chwili zapoznania się z polityką prywatności, każda 
Twoja decyzja, w tym także jej brak w postaci braku 
zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiają-
cych przetwarzanie plików „cookie”, traktowana jest jako 
wyraz świadomego aktu woli tj. wyrażenie zgody na prze-
twarzanie plików „cookie” w zakresie w jakim pozwalają na 
to ustawienia Twojej przeglądarki internetowej.

Pamiętaj, że jeżeli usuniesz i zablokujesz pliki „cookie” pochodzące z naszej 

witryny, część funkcjonalności na naszej stronie może nie działać poprawnie. 
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