
Polityka dotycząca plików cookies 
 
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z 
naszego Serwisu oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu Użytkownika. W każdym 
momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki z której korzysta Użytkownik - więcej 
znajdziesz w punkcie pt.: Zarządzanie ustawieniami plików cookies. 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do 
korzystania ze stron internetowych Serwisu. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

− dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, 

− utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

„sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). 

−  Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu 
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub 
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

−  Cookies „stałe” są plikami, które są przechowywane w urządzeniu końcowym 
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich 
usunięcia przez Użytkownika. 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

−  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 
uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

− „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez 
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie rozmiaru 
czcionki i wyglądu strony internetowej; 

 
Zarządzanie ustawieniami plików cookies:  

 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies 
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie 
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione 
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies 
w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym 
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i 
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 
internetowej). 



Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na 
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane 
mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów. 

− Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod 
adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki 
internetowej. 

 

Zmiany polityki prywatności i plików cookies  

 
W związku z rozwojem technologii, zmianami w funkcjonalności naszego serwisu 
oraz zmianami  przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz zagadnień 
e-privacy, zastrzegamy sobie możliwość zmiany zapisów niniejszej Polityki. O zmianach będą 
Państwo informowani na stronie internetowej naszego serwisu.  
 
 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwszystkoociasteczkach.pl%2F&data=04%7C01%7Cpaubre%40um.poznan.pl%7Ce92adc3b45d04d91a28a08d9efca4188%7C96edc9b4343442e8bdcbdc2ec5361b33%7C0%7C0%7C637804474233533156%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qI5CzILh6axkjgCQe%2F3KMM5UzB20JELT9XMnmMhmdKU%3D&reserved=0

