
 

 

 

Polityka dotycząca używania Ciasteczek 

 

Poniższa Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do serwisu internetowego www.cetel.com.pl. 

 

Jeżeli korzystasz z serwisu www.cetel.com.pl, wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z poniższą polityką. 

Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie ciasteczek, możesz o tym zdecydować zmieniając ustawienia swojej 

przeglądarki internetowej lub zrezygnować z używania strony www.cetel.com.pl.  

 

Czym są pliki Cookies („Ciasteczka”)? 

 

To informacje tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane oraz przechowywane na komputerze, tablecie 

lub smartphonie użytkownika. Ciasteczka zawierają najczęściej informację o stronie, która je wygenerowała, 

unikalny numer oraz czas przechowywania. Domyślnie tylko serwer, który wygenerował Ciasteczko, może je 

odczytać. 

 

Do czego stosowane są pliki Cookies? 

 

Ciasteczka są stosowane celem: 

 

• optymalizacji korzystania z serwisu internetowego 

• wygody użytkowania serwisu 

• dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników 

• do zbierania anonimowych statystyk 

 

Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, 

sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności 

odwiedzających i innych. 

Ciasteczka używane na stronie www.cetel.com.pl nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników. 

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika. 

 

Z jakich plików Cookies korzystamy? 

 

Na stronie www.cetel.com.pl mogą być stosowane dwa rodzaje plików Cookie: 

 

• sesyjne – pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, są kasowane po zamknięciu przeglądarki. 

• stałe – pozwalają na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą dane statystyczne – pozostają na 

Twoim dysku do czasu ich wygaśnięcia. 

 

Korzystając z serwisu www.cetel.com.pl, możesz otrzymać ciasteczka z serwisów zewnętrznych 

współpracujących podmiotów: Google. 

 

Usuwanie plików Cookies 

 

Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie ciasteczek. 

Masz możliwość zmiany tych ustawień tj. zmianę aby ciasteczka były blokowane w całości, części lub aby 

przeglądarka informowała nas w przypadku, gdy ciasteczka są zapisywane na twoim urządzeniu. 

Szczegółowe informacje na tema blokowania Ciasteczek, znajdziesz na stronie lub w pomocy twórcy 

oprogramowania przeglądarki, z której Korzystasz. 

Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na blokadę ciasteczek, może to negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić 

funkcjonowanie określonych funkcji, czy obszarów strony. 

 

 


