
Polityka plików „cookies”  

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do wszystkich stron 

internetowych, których właścicielem i operatorem jest firma SAURIDNET (zwanych dalej: 
„stronami internetowymi”).  

Przez używanie naszych stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą 

Polityką plików „Cookies". Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, 

powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki (poniżej znajduje się instrukcja jak to 

zrobić dla najpopularniejszych przeglądarek). 

Czym są pliki „cookies”?  

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć niewielkie dane w postaci plików tekstowych, 

które są wysyłane przez serwer i zapisywane na docelowym urządzeniu końcowym po 

stronie użytkownika (dysku twardym). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na 

odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki te 

pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę 

internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj 

zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na 

urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Do czego wykorzystujemy pliki „cookies”?  

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do 

preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z naszych stron internetowych. 

Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć 

w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych stron internetowych co umożliwia nam stałe 

ich ulepszanie. 

Nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych 

w „cookies”. 

Jakie pliki „cookies” wykorzystujemy?  

Stosujemy dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są 

plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania 

ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

„Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach 

plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.  

Usuwanie plików „cookies”  

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przyjmowanie plików 

„cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, 

aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki 

internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie 

użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” 

dostępne są poniżej. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na 
niektóre funkcjonalności dostępne na naszych stronach internetowych.  

Pliki cookie podmiotów trzecich  

Ruch na naszych stronach internetowych jest monitorowany przez statystyki Google 

Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z 



naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych 

przez Google Analytics w celach tu opisanych. 

Na niektórych stronach internetowych wykorzystujemy również pliki innych firm takich 

jak np. Facebook, Grupa Allegro, Grupa Onet.pl, jak również firm które realizują na 
naszych stronach internetowych różne kampanie reklamowe 

Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych 
poszczególnych podmiotów trzecich. 

Instrukcja zmiany ustawień dotyczące cookies w najpopularniejszych 

przeglądarkach internetowych:  

 Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj 

 Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić 

tutaj 

 Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj 

 Opera, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj 
 Safari, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj 

Jeżeli korzystają Państwo z innej przeglądarki, prosimy przejść do sekcji "Pomoc" w 

przeglądarce lub skontaktować się z producentem przeglądarki w celu uzyskania 

stosownych informacji. 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
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/Linux/12.10/pl/cookies.html
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

