
Pliki cookies  

 

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies  

a) niezbędne do działania serwisu – pliki cookies umożliwiające poprawne działanie serwisu  

b) zapewniające bezpieczeństwo – pliki cookies wykorzystywane przy rejestracji/logowaniu lub 

wykrywaniu nadużyć  

c) optymalizujące działanie serwisu – podnoszące wydajność działania strony  

d) personalizujące działanie serwisu – pliki cookies umożliwiające dostosowanie treści serwisu do 

twoich ustawień, personalizację wyświetlania strony, zapamiętywanie przejrzanych produktów lub 

zapamiętanie informacji o dodaniu konkretnych produktów do koszyka,  

e) wykorzystywane przy personalizacji reklam lub analizie ruchu – pliki cookies w skuteczniejszy 

dopasowujące reklamy do twoich preferencji.  

 

Możesz w każdej chwili dokonać zmian i usunąć plik cookies ze swojej przeglądarki. W tym celu 

należy postąpić zgodnie z instrukcją dostępną pod url.  

- Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka  

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies  

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647  

Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html  

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL  

 

 

Urządzenia mobilne:  

• Android – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl  

• Safari – http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL  

• Windows Phone – http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-

other-browser-settings  

• Blackberry – 

http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_br

owser_60_1072866_11.jsp  

 

Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na poprawność wyświetlania serwisu. Pliki cookies 

zamieszczane są w twoim urządzeniu końcowym i wykorzystywane mogą być również przez 

współpracujących z Administratorem danych reklamodawców oraz partnerów. Reklama, analityka 

internetowa i tagi remarketingowe, tag konwersji (e-commerce)  

 

Administrator może wykorzystywać narzędzia analityczne (np. Google Analytics) oraz tagi 

remarketingowe (tag Google AdWords, pixel Facebook Ads) umożliwiające analizę i gromadzenie 

danych o twoim zachowaniu w serwisie internetowym. Dane gromadzone są w sposób 

zanonimizowany. Możesz w każdej chwili zablokować przekazywanie informacji poprzez skorzystanie 

z narzędzia Google dostępnego pod URL: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl,  

 

Dane te mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam za pomocą Google AdWords, Facebook 

Ads, DoublClick. Możesz w każdej chwili dostosować informacje, które są wykorzystywane przez 

Google poprzez zmianę ustawień swojego konta w serwisie Google 

https://adssettings.google.pl/authenticated lub poprzez zmianę ustawień preferencji na swoim 



profilu w Serwisie Facebook 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Możesz również 

skorzystać z narzędzia do rezygnacji z plików cookies dostawców zewnętrznych na stronie – Network 

Advertising Initiative. – http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp  

 

Profilowanie (w tym analityka) Profilowanie jest sposobem agregacji informacji o Twoim i innych 

użytkowników zachowaniu na naszych stronach internetowych. Dzięki zautomatyzowanej analizie 

treści, które przegląda użytkownik możliwe jest tworzenie profilów użytkowników (m.in. wiek, płeć, 

zainteresowania). Profile użytkowników wykorzystywane są do dopasowywania treści, 

dopasowywania sposobu prezentacji reklam lub poszukiwania użytkowników o cechach podobnych 

do Ciebie.  

 

 

 


