
 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

 

 

1. Czym są pliki cookies (ciasteczka)? 

 

Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach 

wykorzystywanych przez Użytkownika przez odwiedzanie strony internetowej www.palikisurf.pl. 

Pliki cookies są wykorzystywane przez Sprzedawcę/Administratora w celu: usprawnienia działania 

i korzystania ze strony internetowej, a także w celach dostarczania informacji właścicielom witryny. 

Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. 

 

2. W jakim celu używamy plików cookie? 

 

Wykorzystywane Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika na stronie internetowej 

www.palikisurf.pl rozpoznając Urządzenie z którego Użytkownik korzysta, dzięki czemu 

strona internetowa Sklepu wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do danego 

Urządzenia oraz  indywidualnych preferencji Użytkownika. 

 

Wykorzystywanie przez Administratora (Sprzedawcę) plików cookies nie wpływa na 

bezpieczeństwo Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej 

www.palikisurf.pl. Poprzez wykorzystywanie plików cookies nie zachodzi 

niebezpieczeństwo przedostania się złośliwego oprogramowania do Urządzenia 

Użytkownika. 

 

3. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies. 

 

Poniżej przedstawiamy rodzaje plików cookies: 

 

a) Niezbędne pliki cookies: Ten rodzaj cookies jest niezbędny do funkcjonowania 

strony internetowej i nie może być wyłączony w naszych systemach. Niezbędne 

cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez 

Użytkownika, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie 

formularzy. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, 

jednak strona nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo 

 

b) Analityczne pliki cookies: Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać 

informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. 

Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak 

odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie 

będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie 

monitorować jej wydajności. 

 

c) Funkcjonalne pliki cookies: Ten rodzaj cookies pomaga nam poprawiać efektywność 

prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i 

preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach. 
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d) Reklamowe pliki cookies: W celu promowania niektórych usług, artykułów lub 

wydarzeń, możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach 

internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej 

trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu 

pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o 

prowadzonych działaniach. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej polityce prywatności. 

 

4. W jaki sposób mogę kontrolować pliki cookies? 

 

Korzystając ze strony internetowej www.palikisurf.pl możesz wyświetlać, zarządzać, 

usuwać i blokować pliki cookies na stronie internetowej. W przypadku, gdy usuniesz 

wszystkie plików cookies dotychczasowe zapisane preferencje pozostaną utracone. 

Przeglądarki z których korzystasz posiadają instrukcje w jaki sposób kontrolować pliki 

cookies. 

 

5. Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies? 

 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików 

cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies 

do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może 

dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować 

automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź 

informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o 

możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w 

przeglądarce internetowej, której używa. 

 

W przypadku chęci usunięcia lub zablokowania plików cookies, możesz zmienić ustawienia 

w swojej przeglądarce i odrzucić  prośby o instalowanie ciasteczek. Pamiętaj jednak, że może 

mieć to wpływ na to w jaki sposób strona internetowa www.palikisurf.pl jest wyświetlana 

w Twojej przeglądarce. W niektórych przypadkach strona może się w ogóle nie wyświetlić. 

Dodatkowo jeśli zablokujesz techniczne pliki cookies to możesz mieć problemy z 

zalogowaniem się do swojego Konta w Sklepie internetowym. 

 

Możesz również ograniczyć dostęp do plików cookies do swojego Urządzenia. 

W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej www.palikisurf.pl  

będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. 

 

6. Jak długo będziemy wykorzystywać pliki cookies? 

 

Pliki cookies dzielimy również ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce 

użytkownika na: 
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a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i 

pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są 

wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala 

na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z 

Urządzenia Użytkownika. 

 

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do 

momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia 

nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na 

pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia 

Użytkownika. 

 

7. Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych. 

 

Administrator strony internetowej oraz Administrator Danych Osobowych: 

 

Bartosz Czernik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FORMAT7 BARTOSZ 

CZERNIK, ul. Powstańców Śląskich 162, lok. 32, 53-139 Wrocław wpisana do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra 

właściwego ds. gospodarki, NIP: 8992686274, REGON: 366209280, nr tel: +48 507029989 

e-mail: info@palikisurf.pl; 

 

 

 


