Co to są ciasteczka (pliki cookie)?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Są one przechowywane
na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i pozwalają na odczytanie informacji w nich
zawartych Serwisom.
Podmiot zamieszczający cookie
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą
ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk – Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000254913,
NIP 7010016236, REGON: 140487829
Dlaczego pliki cookie są niezbędne dla naszego serwisu WWW?
Wszystkie strony Serwisu wykorzystują pliki cookie, które umożliwiają personalizowanie
wyświetlanych stron Serwisu, obsługę logowania i innych operacji wykonywanych w Serwisie
oraz obsługę reklam i monitorowanie aktywności Użytkowników Serwisu. Dzięki tej
technologii jesteśmy także w stanie nieustannie pracować nad poprawą jakości naszego
Serwisu. Po wyłączeniu cookies w Twojej przeglądarce nie możemy zagwarantować, że
strona będzie działała bezbłędnie. Żaden plik Cookies zapisywany przez Serwis nie
gromadzi danych osobowych Użytkowników Serwisu.
Żaden z plików cookie używanych przez stronę internetową, nie zawiera informacji
osobistych i nie może posłużyć do identyfikacji konkretnego Użytkownika. Czas, przez który
plik cookie pozostaje w pamięci urządzenia końcowego zależy od jego typu:
•
•

pliki sesyjne (sessioncookies) - tymczasowe pliki, które istnieją tylko w czasie kiedy
masz dostęp do naszego Serwisu (a ściślej, do momentu zamknięcia przeglądarki),
pliki stałe (persistentcookies) – trwałe pliki, które pozostają w urządzeniu po
odwiedzeniu Serwisu przez określony czas.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików 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.

