
Polityka cookies 

1. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień 
przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem 
zgody na ich użycie. Są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na 
komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. 
Mogą być one odczytywane przez Administratora, a także przez systemy 
należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (np. Facebooka, 
Google’a). Więcej informacji na temat plików cookies możesz uzyskać na 
stronie: https://wszystkoociasteczkach.pl/polityka-cookies/ 

2. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych 
ani innych informacji zebranych od Użytkownika. Strona wykorzystuje 
cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z 

funkcji Strony. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie 
jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych 
informacji poufnych z jego komputera. 

3. Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie 
bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, ułatwienia wydajności 
strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, 
korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron 
internetowych (np. zapisywania ustawień języka). Pliki cookies mogą być 
również wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z 
Administratorem partnerów – podlegają wówczas politykom cookie lub 
politykom prywatności zamieszczających je podmiotów. 

4. Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza 

wykorzystywanie cookies w urządzeniu. Administrator informuje, że można 
zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować 
automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o 
każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Aby dowiedzieć się 
więcej o zarządzaniu plikami cookies na Twojej przeglądarce dowiesz się w 
poniższych instrukcjach: 

- w przypadku Google Chrome - 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

https://wszystkoociasteczkach.pl/polityka-cookies/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en


- w przypadku Mozilla Firefox -  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-

information-websites-store-on-your-computer 

- w przypadku Safari  – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 

- w przypadku Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/pl-pl/microsoft-

edge/devtools-guide/storage 

- w przypadku Internet Explorer - https://support.microsoft.com/en-

us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

 

5. Administrator czuje się w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub 
ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w 
korzystaniu ze strony internetowej i ograniczenie jej funkcjonalności. 
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