
Polityka plików Cookies Serwisu 

Dla Państwa wygody, ten Serwis www używa plików cookies i podobnych technologii w celu dostosowania 
serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Cookies to 
niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia 
internauty. Cookies pozwalają dodatkowo badać upodobania Użytkowników i tym samym podnosić jakość 
naszych usług. 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach 
cookies. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce, 
zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w treści niniejszej polityki. 

Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies: 

·         cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)tj. po opuszczeniu strony internetowej, 

·         cookies stałe (nie wygasają do czasu ich usunięcia przez Użytkownika), 

·         cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej 
działała, 

·         cookies funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach Użytkownika (np. język, rozmiar 
czcionki), 

·         cookies „niezbędne”, czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, 

·         cookies google-analytics.com – pozwalające na tworzenie statystyki dla witryny, 

·         cookies „własne” - zamieszczane przez Serwis; 

·         cookies „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis; 

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

·         dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron 
internetowych, a w szczególności dostosować stronę do jego indywidualnych potrzeb, 

·         uwierzytelniania i utrzymania sesji Użytkownika, 

·         tworzenia statystyk, mających na celu zrozumienie w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, 
co umożliwia ulepszanie jego zawartości. Tworzenie statystyk nie pozwala na identyfikację poszczególnych 
Użytkowników, 

·         zapewnienia pełnej funkcjonalności i ciągłego działania. 

 
Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane 
do określenia tożsamości Użytkownika. 

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie Użytkownika Serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie 
w urządzeniu końcowym plików cookies. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są 
w ustawieniach oprogramowania. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce 
internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony 
danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu. 

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.. Każdy, kto nie wyraża zgody na 
korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. 
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne 
blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej 
przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu 
cookies tj. konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies, oznacza zgodę na przechowywanie 



informacji o których mowa w niniejszej polityce, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. 
Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.). 

Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu 
i jednocześnie posiadającym do nich dostęp, jest operator Serwisu tj. Spółka pod firmą Dom Development S.A z 
siedzibą w Warszawie 00-078, Pl. Piłsudskiego 3 

 


