
Polityka Cookies 

SprawdzoneM.pl (www.sprawdzonem.pl) 

 
 I. Podstawowe informacje na temat plików cookies  

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są 
w Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie itp.). Pliki cookies zazwyczaj 
zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na 
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji i na ich podstawie nie 
jest ustalana tożsamość. 

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych 
podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie itp.) 
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Portal oraz nasi Zaufani Partnerzy (zobacz listę zaufanych 
partnerów w Polityce prywatności). 

Portal oraz nasi Zaufani Partnerzy mogą umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to 
umożliwia. 

 II. W jakim celu korzystamy z cookies? 
 
Korzystamy z plików cookies w jednym lub kilku następujących celach: 

 świadczenia usług Portalu na najwyższym poziomie; 
 dostosowywania zawartości Portalu do Państwa upodobań oraz optymalizacji korzystania z 

Portalu;  
 tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z 

Portalu, tak aby poprawić jego funkcjonalność, strukturę lub organizację; 
 prezentacji reklam, w tym w sposób uwzględniający Państwa upodobania czy obszar 

zamieszkania. 

III. Z jakich plików cookies korzystamy? 

Wykorzystujemy następujące rodzaje cookies: 

 sesyjne –tj. pliki tymczasowe przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym do czasu 
opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 
internetowej); 

 stałe - przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w 
parametrach plików cookies lub do czasu, gdy postanowią Państwo je usunąć; 

 niezbędne do świadczenia Usługi; 
 pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć; 
 wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 

internetowych; 



 funkcjonalne - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i 
personalizację, np. w zakresie wybranego regionu, z którego Państwo pochodzą, rozmiaru 
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

 reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do Państwa 
upodobań lub potrzeb; 

 statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji. 

IV. Jak zarządzać ustawieniami przeglądarki? 

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie umożliwiają przechowywanie informacji w formie 
plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zawsze mogą Państwo dokonać zmiany tych 
ustawień. Gdy Państwo tego nie zrobią, cookies będą mogły być zamieszczane i przechowywane w 
urządzeniu końcowym, co oznacza, iż będziemy mogli uzyskiwać dostęp do takich informacji. Z 
poziomu przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, mogą Państwo samodzielne 
zarządzać plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach mogą Państwo dokonać 
następujących operacji: 

 zaakceptować obsługę cookies, co pozwala Państwu na pełne korzystanie z opcji 
oferowanych przez Portal; 

 zarządzać cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Państwa witryn Portalu; 
 określić ustawienia dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików 

stałych jako sesyjnych itp.; 
 zablokować lub usunąć cookies. 

 
V. Gdzie znajdą Państwo dodatkowe informacje? 

Szczegóły dotyczące postępowania z plikami cookies odnoszące się do poszczególnych przeglądarek 
internetowych znajdą Państwo m.in. tu: 

 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies; 

 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka; 
 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl; 
 Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html. 

Informacje dodatkowe znajdą Państwo m.in. pod adresem: wszystkoociasteczkach.pl, 
youronlinechoices.com lub w sekcji dotyczącej pomocy w Państwa przeglądarce internetowej. 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z nami pod 
adresem:  kontakt@sprawdzonem.pl. 

 


