
POLITYKA PLIKÓW „COOKIES” 

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej: www.konkurshuaweip50.pl. 

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej 

www.konkurshuaweip50.pl  pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Stor9 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Naruszewicza 14, 02-627 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000672062, REGON: 366991292, NIP: 

5252706305. 

Strona internetowa www.konkurshuaweip50.pl  zbiera w sposób automatyczny jedynie informacje zawarte w 

plikach cookies.  

 

Czym są pliki „cookies”? 

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w 

urządzeniach końcowych Użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony 

internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową 

dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku 

użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych 

przez Użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.   

W ramach strony internetowej www.konkurshuaweip50.pl  stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – 

„sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż 

do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki 

pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich 

ręcznego usunięcia przez użytkownika. 

 

Do czego używamy plików „cookies”? 

Co do zasady pliki „cookies” używane są w celu umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach strony 
internetowej w tym między innymi do wykonywania określonych zadań, które Użytkownik zlecił  za pośrednictwem 
strony internetowej oraz dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania ze strony internetowej.  
 
Jak długo cookies pozostają w urządzeniu użytkownika? 

Zależy to od tego, czy są to tzw. pliki „stałe”, czy „sesyjne”. Stały plik cookie będzie przechowywany przez 
przeglądarkę sieciową i pozostanie tam do dnia utraty ważności, chyba że użytkownik wcześniej sam go usunie. 
Sesyjny plik cookie z kolei traci ważność po zakończeniu sesji Użytkownika, przy zamknięciu przeglądarki. 

 

Jakich plików „cookies” używamy? 

W ramach strony internetowej www.konkurshuaweip50.pl  używane są  następujące rodzaje plików cookies: 

http://www.konkurshuaweip50.pl/
http://www.konkurshuaweip50.pl/
http://www.konkurshuaweip50.pl/
http://www.konkurshuaweip50.pl/
http://www.konkurshuaweip50.pl/


1) „niezbędne” pliki cookies, niezbędne do działania strony - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w 

ramach strony internetowej np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach strony internetowej,  

2) „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony  

internetowej; 

Usuwanie plików „cookies”,  

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie 

plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować 

automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich 

każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.  

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator strony internetowej informuje, że ograniczenia 

stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 

Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi cookies, w tym sposobów 

ich usuwania: 

Chrome 

Firefox 

Safari 

Edge 

Internet Explorer 

Opera 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

