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 [WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW „COOKIES”] 

1. Serwis korzysta z plików „Cookies”. 
2. Pliki „Cookies”, są to informacje zapisywane na komputerze użytkownika przez serwer. 

Są one istotne, ponieważ pozwalają serwerowi na każdorazowe odczytanie informacji w 
przypadku połączenia z konkretnym komputerem. 

3. Informacje o użytkowniku zbierane przy użyciu plików „Cookies” nie stanowią danych 
osobowych, jednakże mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia określonych 
funkcji dla użytkownika a także celach, o których mowa w § 3. Takie dane 
są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

4. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron www domyślnie dopusz-
cza umieszczanie plików "Cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może doko-
nać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie 
plików "Cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządze-
nie użytkownika. Więcej informacji o obsłudze plików "Cookies" oraz możli-
wych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograni-
czeń dotyczący stosowania plików „Cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjo-
nalności oferowane przez serwis, włącznie z możliwością zablokowania jego pełnego 
działania. 

5. Serwis wykorzystuje „Cookies” własne w celu poprawnej konfiguracji , a w szczególno-
ści do:  
a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika 

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu; 
b) rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowied-

nio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 
c) zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfej-

su użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pocho-
dzi użytkownik; 

d) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji tre-
ści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 

6. Serwis wykorzystuje „Cookies” własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i 
zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:  
a) utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik 

nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególno-

ści weryfikację; 
c) autentyczności sesji przeglądarki; 
d) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez serwis. 

7. Serwis wykorzystuje „Cookies” własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla peł-
nej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:  
a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika 

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki 
te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpo-
wiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych po-
trzeb; 

b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfika-
cję źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe serwisu. 

8. Serwis wykorzystuje „Cookies” własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w 
szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając do-
stosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. 

9. Serwis wykorzystuje „Cookies” własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, 
a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w 
jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożli-
wia ulepszanie ich struktury i zawartości. 
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10. Serwis wykorzystuje „Cookies” własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w 
szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisu reklam 
usług i produktów firm trzecich. 

11. Serwis wykorzystuje „Cookies” zewnętrzne w celu prezentowania tre-
ści multimedialnych na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrz-
nego serwisu internetowego www.vimeo.com (Administrator Serwisu „Cookies” ze-
wnętrznego: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA). 

12. Serwis wykorzystuje „Cookies” zewnętrzne w celu prezentowania tre-
ści multimedialnych na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrz-
nego serwisu internetowego www.youtube.com (Administrator Serwisu „Cookies” ze-
wnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). 

13. Serwis wykorzystuje „Cookies” zewnętrzne w celu prezentowania tre-
ści multimedialnych na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrz-
nego serwisu internetowego www.wrzuta.pl (Administrator Serwisu „Cookies” zewnętrz-
nego: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). 

14. Serwis wykorzystuje „Cookies” zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych 
danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Gemius Traffic (Admini-
strator Serwisu „Cookies” zewnętrznego: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie). 

15. Serwis wykorzystuje „Cookies” zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych 
danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Stat24 (Administrator 
Serwisu „Cookies” zewnętrznego: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). 

16. Serwis wykorzystuje „Cookies” zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych 
danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych KissMetri-
cs (Administrator Serwisu Cookies zewnętrznego: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA). 

17. Serwisu wykorzystuje „Cookies” zewnętrzne w celu prezentowania opinii na stronach 
internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego opi-
neo.pl (Administrator Serwisu „Cookies” zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu). 

18. Serwisu wykorzystuje „Cookies” zewnętrzne w celu ułatwienia komunikacji za pośred-
nictwem strony internetowej serwisu za pośrednictwem narzędzia sky-
pe.com (Administrator Serwisu „Cookies” zewnętrznego: Microsoft Corporation z sie-
dzibą w USA). 

 
 
 
 
 


