
Polityka Cookies 
Ogólne informacje o cookies 

1. Używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych 
w celu personalizowania treści reklam wyświetlanych na innych stronach oraz analizowania 
ruchu w Serwisie. 
Cookies umożliwiają nam lepsze poznanie sposobu Twojej interakcji z Serwisem. Pozwalają 
przez to lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą one także informacje o sposobie 
korzystania przez Ciebie z Serwisu, stronie, z której zostałeś przekierowany, a także liczbie 
odwiedzin i czasie Twojej wizyty na poszczególnych stronach. Cookies służą ponadto lepszej 
personalizacji komunikatów reklamowych przez nas oraz naszych partnerów. 
Pliki cookies Serwisu zapisywane są na Twoich urządzeniach automatycznie, jeśli ustawienia 
Twojej przeglądarki na to pozwalają. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, 
z której pochodzi, swój „okres ważności”, a także indywidualną, losowo wybraną liczbę 
identyfikującą ten plik. Informacje zawarte w plikach cookie mogą być łączone z innymi 
podanymi przez Ciebie danymi, w tym podanym przez Ciebie adresem e-mail. 
W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli 
skorzystasz z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale działanie pewnych 
jego funkcji może być ograniczone. 
Korzystanie z Serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki 
poczytywać będziemy jako Twoją zgodę na wykorzystywanie cookies. 

2. Serwis wykorzystuje zarówno cookie Administratora, jak i cookie pochodzące od podmiotów 
trzecich. 

Google Analytics 
Serwis wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizowania sieci oferowaną 
przez Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje cookie 
przechowywane na Twoim komputerze i pozwalające na korzystanie z Serwisu. Informacje 
o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu są standardowo przesyłane na serwer Google 
w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Serwis wykorzystuje anonimizację IP. Oznacza 
to, że Twój adres IP zostanie z wyprzedzeniem skrócony przez Google w krajach 
członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które są 
sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP, 
przed skróceniem, będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych jedynie 
w wyjątkowych przypadkach. Google używa przesłanych informacji aby analizować na rzecz 
Administratora sposób użytkowania przez Ciebie Serwisu, aby tworzyć raporty o aktywności 
w Serwisie oraz aby zapewniać inne usługi na rzecz Administratora, związane 
z użytkowaniem Serwisu oraz Internetu. Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP 
nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi przez Google. 

Remarketing 
Serwis korzysta z cookie narzędzi remarketingowych, by móc kierować do Ciebie reklamy 
w serwisie Facebook (Facebook Pixel) i Google (Sieć Reklamowa Google). 

Web beacons 
Obok cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane 
przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. 
Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy 
i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłeś 
do Serwisu. Niektóre podstrony w ramach Serwisu mogą zawierać tzw. web beacons. Web 
beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, 
na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL 
strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte 
w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. 

Adres IP 



3. Administrator zastrzega sobie możliwość́ gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, 
które mogą̨ być́ pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, 
tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej 
odwiedzin). Ponadto, mogą̨ być́ przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. 
Adresy IP gromadzone są̨ w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z 
jakimikolwiek danymi użytkowników. 


