
POLITYKA COOKIES

1. Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej 
integralną część i odnosi się do znaczników internetowych, takich jak pliki cookie, 
które wykorzystujemy w Serwisie internetowym: skodaczesci.pl i seatczesci.pl.

2. Korzystając ze stron Serwisu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej 
przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. 
Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub jeśli chcesz ograniczyć 
dopuszczalny zakres korzystania z Cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej 
przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze stron Serwisu.

3. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu 
końcowym Użytkownika Serwisu internetowego, które przeglądarka wysyła do serwera przy 
każdorazowym połączeniu się z serwisem z danego urządzenia końcowego (np. komputer, 
tablet, smartphone, itp.).

4. Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas 
istnienia,  wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z 
której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne informacje.

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies 
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

6. Na naszej stronie używamy Cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych
w celu:

a. dokonywania zakupów internetowych,

b. szybszego działania i ułatwiania ich używania,

c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu,

d. personalizowania treści i reklam,

e. analizowania ruchu na stronie.

7. W ramach korzystania ze strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje 
plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, 
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu 
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do 
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu 
końcowym Użytkownika. Użytkownicy 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.



9. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane 
mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców.

11. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć 
Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik 
korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji 
Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

12. Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z 
niektórych usług w ramach strony internetowej, w szczególności wymagających 
logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje natomiast braku 
możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej 
Administratora z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

13. Więcej informacji na temat plików Cookies znajdziesz pod linkiem 
wszystkoociasteczkach.pl 


