
PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE 
1. Czym są pliki cookies? 
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne w postaci plików tekstowych, wysyłane 
przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy 
też na karcie pamięci telefonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Strony). 

Dane są przy tym zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod 
pseudonimem i nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Większość ze stosowanych przez 
Stronę plików cookies to tzw. pliki sesyjne, które są usuwane, gdy sesja przeglądarki Użytkownika 
zostanie zamknięta. Pliki cookies nie wyrządzają szkód komputerowi Użytkownika i nie zawierają 
wirusów. 

2. Cele stosowania plików cookies 
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez 
odwiedzających ze Strony w następujących celach: 

a. dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Użytkownika 
(np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu Strony) oraz optymalizacji 
korzystania ze Strony; 

b. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze 
Strony; 

c. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę poprzez 
anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, 
słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczeniu im reklam 
dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy 
odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. 

3. Informacja o możliwości wyłączenia plików cookies 
Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki 
internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym 
Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być jednak 
utrudnione. 

Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu 
przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące 
w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu 
operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 

4. Pliki cookies podmiotów trzecich 
Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem 
plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików 
cookies zostało opisane poniżej: 

a) Google Analytics 
Administrator może korzystać z usług Google Analytics, zapewnianego przez Google LLC, 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu analizowania ruchu na Stronie i jej 
optymalizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest 
prowadzenie procesu marketingowego. 
Google Analytics używa plików cookies, które są przechowywane na komputerze 
Użytkownika  i które umożliwiają analizę tego, jak Użytkownik korzysta ze stron internetowych. 
Informacje wygenerowane przez pliki cookies o sposobie korzystania ze Strony są z reguły 
przenoszone do serwera Google w USA i tam przechowywane. W  przypadku aktywacji 



anonimizacji adresu IP na Stronie, adres IP Użytkownika zostanie skrócony przez Google w obrębie 
państw należących do EOG. Tylko w wyjątkowych wypadkach cały adres IP Użytkownika zostanie 
przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. W ramach Google Analytics adres IP 
przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Na 
zlecenie Administratora, Google wykorzystuje te informacje celem analizowania korzystania 
Użytkownika ze strony internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności na 
Stronie. 

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o tym, jak Google Analytics przetwarza 
dane, zapraszamy do zapoznania się z objaśnieniami przygotowanymi przez Google LLC pod 
linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 
Użytkownik może zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o jego aktywności na 
Stronie. W tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google 
LLC dostępny pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
b) Narzędzia społecznościowe 
Na Stronie używane są wtyczki następujących portali społecznościowych: Facebook, Linkedin, 
Instragram i Google. Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy na Stronie, 
umożliwiające udostępnianie treści ze Strony w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie 
przekierowanie Użytkownika odwiedzającego Stronę do profili społecznościowych firmy. Po 
kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie 
z serwerem danego portalu społecznościowego i może on wówczas gromadzić informacje 
i korzystać z plików cookies. 

Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal 
ten może przypisać wizytę Użytkownika na Stronie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o 
celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu 
i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach 
Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach 
prywatności poszczególnych portali społecznościowych. 

• Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/update, 
• LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, 
• Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl, 
• Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875.   

5. Logi serwera 
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana 
jest strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach 
serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce 
internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i 
przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi 
osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu 
identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do 
administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi 
do administrowania serwerem. 
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