
 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES  

 
PREAMBUŁA 

Niniejsza Polityka plików cookies stanowi uzupełnienie Polityki prywatności w zakresie wykorzystywania 

tych plików oraz innych technologii, które je stosują.   

 

INFORMACJE OGÓLNE O PLIKACH COOKIE 

 
Czym są pliki cookie? 
 
Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne. Są to w szczególności pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym 

użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie). Plik cookie posiada unikalny identyfikator przypisany do Twojego urządzenia, z którego 

korzystasz przeglądając naszą witrynę internetową. Identyfikator ten umożliwia zapamiętywanie wykonanych przez Ciebie działań, takich jak 

np. ustawienia preferencji (język, rozmiar czcionki oraz inne preferencje dotyczące wyświetlania strony internetowej). Dzięki temu nie ma 

konieczności dopasowywania ustawień za każdym razem, gdy ponownie korzystasz z naszej strony internetowej.  

Czy pliki cookie są szkodliwe dla urządzenia użytkownika? 

Cookie nie są szkodliwe dla użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają niekorzystnie na ich działanie. Nie powodują też zmian 

konfiguracyjnych w urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. 

Czy strona, które instaluje pliki cookie ma dostęp do innych informacji zapisanych na urządzeniu użytkownika? 

Nie, posiadamy wyłącznie dostęp do informacji zapisanych w danych plikach cookie, które zostały przez nas utworzone na Twoim urządzeniu. 

Tym samym, nie mamy dostępu do innych zapisanych informacji, jak również administratorzy innych stron www nie mają dostępu do informacji 

zapisanych w naszych plikach cookie. 

Czy muszę wyrazić zgodę na stosowanie plików cookie? 

Nie, stosowane przez nas pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Stosowanie tych plików cookie 

wynika z naszego uzasadnionego interesu w zakresie prawidłowego zarządzania stroną www.  

Czy mogę wyłączyć stosowanie plików cookie? 

Tak, każdy użytkownik może samodzielnie wyłączyć stosowanie plików cookie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Jednakże 

należy pamiętać, że wyłączenie obsługi cookie w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony 

internetowej. 

 



 

JAKIE PLIKI COOKIE SĄ STOSOWANE 

 

Pliki cookie, jakie stosujemy na naszej stronie www, możemy podzielić na: 

• niezbędne – są to pliki, które odpowiadają za prawidłowe działanie naszej strony www; Pliki te 

możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki. Jednak to działanie może spowodować, 

że niektóre elementy strony internetowej nie będą dostępne; 

 

• statystyczne – są to pliki, które wykorzystujemy w celu zbierania informacji o korzystaniu z naszej 

strony, np. ilość wizyt, czas spędzania, czas przeglądanych treści czy źródeł dostępu. Pliki te 

pozwalają nam zrozumieć w jaki sposób korzystacie z naszej strony internetowej, co pomaga w 

lepszym dopasowaniu strony i wyświetlanych treści. Pliki te nie zawierają danych osobowych, a 

jedynie anonimowe informacje nie przypisane do użytkownika Pliki te możesz zablokować w 

ustawieniach swojej przeglądarki  

 

JAKIE DANE ZBIERAMY 

 

Zakres danych  Rodzaj danych 

Dane urządzenia 

typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres 
IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia 
urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj 
przeglądarki internetowej 

Dziennik / zdarzenia 

czas korzystania z serwisu, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje 
przechowywane w plikach cookie, które jednoznacznie identyfikują 
przeglądarkę lub konto użytkownika, np. ostatnia wizyta na stronie, długość 
wizyty na stronie, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, adres 
odwiedzanej strony (URL), wersja przeglądarki internetowej oraz rodzaj, 
ustawiony język w przeglądarce. 

Dane dotyczące lokalizacji 

adres IP, dane o lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii 
pozycjonowania takich jak GPS, punkty dostępu Wi-Fi lub inne czujniki, 
które mogą dostarczać dane w pobliżu urządzenia (tylko, gdy Twoje 
urządzenie dostarcza dane o lokalizacji). 

 



W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE I JAKA JEST PODSTAWA 
PRAWNA ICH STOSOWANIA 

 

Pliki cookie wykorzystujemy do: 

Cel  Podstawa prawa 

 

zapewnienia funkcjonowania, bezpieczeństwa i 
niezawodności serwisu – pliki niezbędne 
bezpośrednio  

 

Pliki niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi 
drogą elektroniczną – Prawnie uzasadniony interes 
Administratora 

 

dostosowania zawartości stron internetowych 
Serwisu do preferencji użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych, 
ulepszania strony internetowej (odpowiednio 
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do 
indywidualnych potrzeb użytkownika) 

 
Pliki niezbędne do dostosowania zawartości strony 
www – Prawnie uzasadniony interes Administratora 

 

analizy i tworzenia statystyk, które pomagają 
zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu 
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia 
ulepszanie ich struktury i zawartości; 

 

 

 

JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z STOSOWANIEM PLIKÓW COOKIE 

W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw na stosowanie plików cookie. Zrealizujesz to poprzez 

elektroniczny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres: 

 iod@prometheus-sa.com  

 

 

 



Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach 
internetowych znajdziesz tu: 

 

Przeglądarka Link 

 
 
Internet Explorer™ 
 
 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 

 
 
Mozilla Firefox ™ 
 
 

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?re 

 
 
Chrome™ 
 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 

 
 
Safari™ 
 
 

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

 

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 01.08.2022r.  

 


