
POLITYKA COOKIES  

1.Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie – logi systemów (tzw. rejestry zdarzeń), 

zawierające w szczególności publiczne adresy IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług 

świadczonych w ramach Serwisu. Logi systemów wykorzystywane są przez Administratora do celów 

statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących 

użytkowników odwiedzających Serwis.  

2.Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 

(Dz.U.2018.1954 t.j. ze zm.), informuje o wykorzystywaniu anonimowych plików cookies, które służą do zbierania 

informacji dotyczących korzystania przez użytkowników z Serwisu.  

3.W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym 

użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.  

4.Celem wykorzystywania plików cookies przez Serwis jest dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji 

użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu.  

5.Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje 

uzyskiwane dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.  

6.W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik 

cookie w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę 

użytkownika są automatycznie rejestrowane przez Serwis.  

8.Pliki cookies, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje 

zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym  lub  

9.oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.  

10.Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę 

plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.  

11.Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym 

plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z 

zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.  

12.Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności 

instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym 

przeglądarkom:  

•Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,  

•Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,  

•Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies,  

•Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-

microsoft-privacy,  

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

cookies,  

•SafarI: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265. 

13.Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą aby pliki cookies 

pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po 

zakończeniu wizyty w Serwisie.  

14. Pliki cookie wykorzystywane przez Serwis: 

Nazwa Rodzaj Czas wygaśnięcia Cel zapisania 

SessionID Sesyjny - Klucz sesyjny. Niezbędny 
do działania aplikacji. 

DomAuthSesId Sesyjny - Klucz sesyjny. Niezbędny 
do działania aplikacji 
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