
Załącznik nr 2:

Polityka cookies

Czym są cookies?

Cookies to dane informatyczne, zwłaszcza niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na 
urządzeniach, za pomocą których korzystasz z naszych serwisów.

Cookies administratora to nasze cookies, które wiążą się ze świadczeniem przez nas usług drogą 
elektroniczną za pośrednictwem naszych serwisów.

Cookies zewnętrzne to cookies naszych partnerów, które wiążą się z korzystaniem przez nich ze strony 
internetowej naszego serwisu.

Jak używamy cookies?

Wykorzystujemy dwa typy cookies:

• cookies sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu 
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci 
urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych 
ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia; 

• cookies trwałe – które są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam, dopóki je skasujesz. 
Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z tego 
urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych 
ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Używamy zarówno naszych cookies, jak i cookies podmiotów zewnętrznych, aby gromadzić statystyki oraz 
dane Twoje i innych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej. Korzystamy przy tym 
z narzędzi analitycznych, dzięki którym możemy optymalizować naszą stronę i przedstawiać ofertę interesującą
dla Ciebie.

Używamy także zewnętrznych cookies, które monitorują to, jak korzystasz z innych witryn. Dzięki temu 
możemy udostępniać nasze materiały marketingowe na innych stronach i w różnych kanałach komunikacji.

Dlaczego wykorzystujemy cookies?

Poniżej znajdziesz informacje o tym, co robimy przy użyciu cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego 
serwisu.

1. Konfigurujemy serwis. 

Cookies wykorzystujemy, aby:

• dostosować zawartość stron internetowych serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizować 
korzystanie z tych stron; 

• rozpoznawać Twoje urządzenie oraz je lokalizować i wyświetlać stronę internetową dostosowaną do 
Twoich potrzeb; 

• zapamiętywać wybrane przez Ciebie ustawienia i personalizować interfejs użytkownika, np. w zakresie 
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz; 

• zapamiętywać, jakie strony odwiedzasz w serwisie, i rekomendować Ci treści; 
• dostosowywać rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej itp. do Twoich preferencji. 



2. Uwierzytelniamy Cię w serwisie i zapewniamy Ci sesję w serwisie. 

Cookies wykorzystujemy, aby:

• utrzymać Twoją sesję po zalogowaniu do serwisu – dzięki temu nie musisz na każdej podstronie serwisu
wpisywać loginu i hasła; 

• poprawnie konfigurować wybrane funkcje serwisu i na przykład móc sprawdzić autentyczność sesji 
przeglądarki; 

• zwiększać wydajność naszych usług. 

3. Realizujemy procesy niezbędne dla pełnej funkcjonalności stron internetowych. 

Cookies wykorzystujemy, aby:

• dostosować zawartość stron internetowych serwisu do Twoich preferencji oraz ułatwić Ci korzystanie z 
tych stron – przede wszystkim rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia i wyświetlić 
stronę internetową w sposób odpowiedni dla Ciebie; 

• poprawnie obsługiwać program partnerski – przede wszystkim móc weryfikować, skąd Ty i inni 
użytkownicy stron internetowych naszego serwisu jesteście na nie przekierowywani. 

4. Zapamiętujemy Twoją lokalizację. 

Cookies wykorzystujemy, aby poprawnie konfigurować wybrane funkcje serwisu – przede wszystkim móc 
dostarczać Ci informacje z uwzględnieniem Twojej lokalizacji.

5. Analizujemy, badamy i kontrolujemy oglądalność oraz tworzymy anonimowe statystyki odwiedzin na 
naszych stronach internetowych. 

Cookies wykorzystujemy, aby ulepszać ich strukturę i zawartość.

6. Świadczymy usługi reklamowe i dostosowujemy reklamy produktów i usług prezentowane za 
pośrednictwem serwisu. 

Cookies wykorzystujemy, aby wyświetlać reklamy, które mogą Cię zainteresować.

7. Zapewniamy bezpieczeństwo i niezawodność serwisu. 

Cookies wykorzystujemy, aby chronić Cię podczas Twoich wizyt w serwisie i ułatwiać Ci poruszanie się po 
nim.

Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne, aby:

• zbierać ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google 
Analytics, Gemius Traffic, Yandex, HotJar; 

• zbierać informacje na temat zachowań użytkowników na stronach internetowych serwisu, np. Google 
Analitycs, Gemius Traffic, Yandex, HotJar; 

• prezentować reklamy dostosowane do Twoich preferencji z wykorzystaniem narzędzia internetowej 
reklamy; 

• zastosować funkcje interaktywne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów 
społecznościowych: 

• twitter.com   
• plus.google.com   
• facebook.com   

• prezentować na stronach internetowych serwisu opinie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu 
internetowego opineo.pl. 



Czy możesz zrobić, gdy nie chcesz cookies?

W każdym momencie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies i określić warunki, na jakich 
cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu i uzyskują do niego dostęp. Ustawienia dotyczące cookies 
możesz zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia 
te mogą przede wszystkim blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej 
lub każdorazowo informować, że cookies zostały zamieszczone  na Twoim urządzeniu. Szczegółowe 
informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies znajdziesz w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W każdej chwili możesz usunąć cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której 
używasz.

Ograniczenie stosowania cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu. Dane – które 
przekazujemy firmom zewnętrznym – są używane wyłącznie do świadczenia usług opisanych w tym 
dokumencie. Za pomocą narzędzi analitycznych gromadzimy dane statystyczne, aby optymalizować naszą 
witrynę i przedstawiać w niej informacje, które mogą Cię zainteresować.


