
 

 

POLITYKA SERWISU 
DOTYCZĄCA ZASTOSOWANIA 

PLIKÓW „Cookies” 

1. Czym jest plik cookie? 
Plik cookie jest niewielkim plikiem danych, który zostaje zachowany na komputerze lub 
urządzeniu mobilnym użytkownika po tym, jak odwiedzana przez niego w danym momencie 
witryna wysyła odpowiednie żądanie do wykorzystywanej w tym celu przeglądarki. Plik cookie 
umożliwia witrynie „zapamiętanie” działań oraz preferencji użytkownika przez określony czas. 

Większość przeglądarek zezwala na pliki cookies. Użytkownicy mają jednak możliwość 
skonfigurowania wykorzystywanych przez siebie przeglądarek w taki sposób, aby odrzucały one 
lub usuwały pliki cookies, jeśli wyrażą oni taką wolę. 

Niektóre pliki cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Są one zwane „sesyjnymi plikami 
cookies”. Inne pliki pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wygaśnięcia lub usunięcia 
ich z pamięci cache. Pliki te, określane nazwą „trwałych plików cookies”, umożliwiają przywołanie 
pewnych informacji o korzystaniu z danej witryny po tym, jak użytkownik na nią powróci. 

Plik cookie może tymczasowo przechowywać anonimowe informacje o użytkownikach witryny 
internetowej oraz te związane z jej wykorzystaniem. 

Niektóre pliki cookies są wymagane do tego, aby móc skorzystać z witryny internetowej, podczas 
gdy inne pozwalają na dostosowanie oraz optymalizację wyświetlanych treści, zgromadzenie 
informacji o preferencjach użytkownika oraz poddanie monitorowaniu użytkowników witryny, 
pojawiających się na niej błędów czy zabezpieczanie dostępu do niej. 

2. Wykorzystanie plików cookies podczas 
odwiedzin na naszej witrynie 
W obrębie naszej strony zarówno my, jak i nasi usługodawcy, korzystają z trwałych plików 
cookies. Podczas odwiedzin na naszej witrynie użytkownik domyślnie akceptuje instalację plików 
cookies przez Zentivę w swojej przeglądarce. 
Jeśli użytkownik nie chce, aby nasza witryna dokonywała instalacji plików cookies w jego 
przeglądarce, może on wyłączyć taką opcję na stronie ustawień plików cookies lub 
zmodyfikować ustawienia przeglądarki. W takiej sytuacji może okazać się, że niektóre strony 
witryny nie będą działać poprawnie. 

3. Pliki cookies, których używamy 
Pliki cookies, z których korzystamy na tej witrynie, używane są do dokonywania pomiarów 
związanych z jej odbiorcami, korzystaniem z witryny przez użytkownika oraz jej ulepszaniem.  

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: 

 



 

 

Niezbędne pliki cookies 

umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki 
cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; 

 

Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa 

np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 

 

Wydajnościowe pliki cookies  

umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; 

 

Funkcjonalne pliki cookies  

umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu 
użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, 
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 

 

4. Co zrobić, jeśli użytkownik nie chce zezwolić na 
wykorzystanie plików cookies w swojej 
przeglądarce? 
Pliki cookies można zarówno zablokować, jak i usunąć te, które zostały już zainstalowane w 
przeglądarce użytkownika. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na to, iż wyłączenie obsługi plików 
cookies może uniemożliwić użytkownikowi dostęp do niektórych funkcjonalności naszej strony 
oraz pozostałych witryn. 

Możliwe jest skonfigurowanie swojej przeglądarki w taki sposób, aby akceptowała ona lub 
odrzucała wszelkie pliki cookies, informowała nas o tym, kiedy plik cookie został wyemitowany, 
sprawdzała jego ważność, czas trwania oraz zawartość, jak również dokonywała okresowego 
usunięcia plików cookies. 

Możliwe jest również wpisanie frazy „pliki cookies” / „cookies” lub „ciasteczka” w sekcji pomocy 
swojej przeglądarki, uzyskując w ten sposób dostęp do instrukcji związanych z jej konfiguracją. 

Aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób zarządzać plikami cookies w obrębie przeglądarki 
zainstalowanej na swoim urządzeniu mobilnym należy zapoznać się z jego instrukcją 
użytkowania. 

W celu uzyskania większej liczby informacji na temat plików cookies, włączając te dotyczące ich 
instalacji czy tego, w jaki sposób można nimi zarządzać lub je usuwać, należy odwiedzić stronę 
http://www.allaboutcookies.org/.   

 

http://www.allaboutcookies.org/

