
Polityka Plików Cookies 
 

I. Niniejsza polityka dotyczy witryny www funkcjonującej pod adresem 
https://kredytdlatwojejfirmy.pl. 

 
II. Witryna https://kredytdlatwojejfirmy.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe 

wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera 
przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj 
urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w 
nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z 
wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu 
wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług 
internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny 
za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

 
III. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy 

korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej 
efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach 
dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie 
Użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści 
witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia 
odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby 
zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są 
wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań. 

 
IV. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: 

 
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 
uwierzytelniania w ramach serwisu. 

 
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu. 
 
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 

korzystania ze stron internetowych serwisu. 
 
4. „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. 

 
5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści 

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 
 

V. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji 
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

https://kredytdlatwojejfirmy.pl/
https://kredytdlatwojejfirmy.pl/


Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka 
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne 
blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub 
dokumentacja przeglądarki internetowej. Dodatkowe dane osobowe, jak imię, nazwisko, 
adres e-mail czy numer telefonu zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik 
wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i 
wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. 

 
VI. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe 

korzystanie z niektórych funkcjonalności, treści i usług udostępnianych w witrynie, w 
szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku 
możliwości przeglądania strony. 

 
VII. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane 
mogą być również przez współpracujące z operatorem serwisu podmioty, w szczególności 
dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w 
USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA). 

 
VIII. Zarządzanie plikami cookies – czyli jak wyłączyć ciasteczka?  

 
1. Każdy Użytkownik może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich 

preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa 
to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych. Zastrzegamy jednak, że wyłączenie obsługi 
plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania 
preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić 
korzystanie z witryny. 

 
2. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych 

przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: 
 
a) Edge 
b) Internet Explorer 
c) Chrome 
d) Safari 
e) Firefox 
f) Opera 
 
3. Jeśli korzystasz z innej przeglądarki internetowej również z tych na urządzenia mobilne 

(telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w 
dokumentacji na stronie internetowej producenta oprogramowania. 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

