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Polityka Cookies 
 
Poniższa Polityka cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na 
Urządzeniach Użytkowników Serwisu przez Administratora za pośrednictwem plików cookies 
lub innych podobnych technologii. 
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1. Definicje 

 

Za każdym razem kiedy w Polityce zostaje użyte pojęcie pisane z wielkiej litery otrzymuje ono 
następujące znaczenie: 
 
Administrator – Konfeo Macuk, Łapiński spółka jawna, z siedzibą przy ul. Cylkowskiego 
11A/15, 81-465 Gdynia, NIP: 5862312651, KRS: 0000650991. 
Polityka – niniejsza Polityka cookies; 
Serwis – internetowy serwis dostępny pod adresem internetowym admin.konfeo.com, za 
pośrednictwem którego Konfeo świadczy usługi na rzecz Użytkowników 
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego 
Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu; 
Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu 

 

2. Kto odpowiada za pliki cookies 
 

Za zarządzanie plikami cookies w naszym Serwisie odpowiada Administrator, czyli Konfeo 
Macuk, Łapiński spółka jawna, z siedzibą w Gdynia. 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 Adres e-mail: info@konfeo.com 
 Nr telefonu: +48 503 899 531 

3. Kogo dotyczy Polityka cookies 
 

Polityka dotyczy każdego Użytkownika korzystającego z Serwisu. 

 

4. Czym są pliki cookies i jak ich używamy 
 
W trakcie przeglądania stron internetowych w pamięci przeglądarki internetowej Urządzenia 
(np. smartfon, tablet, komputer), z którego korzystasz zapisywane są małe pliki tekstowe – to 
właśnie cookies – dzięki nim, nasza Witryna jest w stanie zapamiętać ustawienia Użytkownika, 
także wówczas, gdy odwiedza nasze różne podstrony, czy elementy Witryny. Przy każdej 
kolejnej wizycie Twoja przeglądarka internetowa odsyła zapisane w plikach cookie małe ilości 
danych z powrotem do naszej Witryny, aby rozpoznała ona Twoje ustawienia i preferencje. 
Poprzez cookies nie są gromadzone dane, które umożliwią bezpośrednią identyfikację osoby 
korzystającej z Serwisu za pomocą Urządzenia. 
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Za każdym razem, gdy w Polityce używamy określenia cookies może to również oznaczać inne 
podobne technologie, które wymagają zapisania danych na Twoim Urządzeniu. 
 
Rozróżniamy kilka podziałów typów cookies. Nasza Strona zasadniczo może wykorzystywać 
następujące typy cookies:  
 

 sesyjne – tego typu cookies zapisują się na Twoim Urządzeniu za każdym razem kiedy 
odwiedzisz naszą Stronę (tzw. sesja online), a po zamknięciu przeglądarki internetowej 
usuwane są automatycznie; 

 stałe – tego typu cookies po zamknięciu przeglądarki pozostają zapisane na Twoim 
Urządzeniu. Czas po którym są usuwane jest określony w tego typu plikach i może 
różnic się w zależności od celu w którym plik jest stosowany. Pliki stałe aktywują się 
za każdym razem przy odwiedzaniu naszej Strony w celu w którym zostały utworzone.  

 własne – tego typu pliki w całości obsługiwane są przez Administratora 
 stron trzecich – tego typu pliki częściowo lub w całości obsługiwane są przez naszych 

Partnerów 
 

5. Rodzaje i cele w jakich możemy używać cookies 
 
Przy korzystaniu z naszej Strony na Twoim Urządzeniu mogą być instalowane następujące pliki 
cookies: 
 
Pliki niezbędne do prawidłowego działania Strony, które nie wymagają Twojej zgody 

Bez tego typu plików cookies nasza Strona nie będzie wyświetlała się prawidłowo na Twoim 
Urządzeniu oraz nie będziemy mogli zapewnić bezpiecznego jej przeglądania. Niezbędne pliki 
dostarczają nam informacji o możliwych pojawiających się błędach w Witrynie oraz 
wyrażonych zgodach. Za pośrednictwem tego typu plików nie gromadzimy żadnych danych o 
Użytkownikach, które umożliwiłyby ich identyfikację. Niezbędne cookies przechowywane są 
przez okres do trzech lat. 

 
Na pliki niezbędne nie jest wymagana Twoja zgoda. Nie da się też ich wyłączyć poprzez 
ustawienia dostępne w Witrynie. Zapisywanie plików niezbędnych na Twoim Urządzeniu 
można zablokować poprzez ustawienia przeglądarki, ale ich zablokowanie może sprawić, iż 
poszczególne elementy Strony nie będą działały prawidłowo. Więcej o tym jak wyłączyć 
cookies za pomocą ustawień przeglądarki znajdziesz w punkcie 7 niniejszej Polityki. 

 
Pliki analityczne 

Instalowanie plików analitycznych na Twoim Urządzeniu wymaga uprzedniego udzielenia 
zgody. 

Pliki analityczne poprawiają jakość i łatwość użytkowania Strony poprzez analizę w jaki sposób 
Użytkownicy przeglądają Stronę. Dzięki tym plikom możemy dowiedzieć się, które treści na 
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Stronie są najbardziej popularne, w jakie linki najczęściej klikają Użytkownicy, czy jak dużo 
czasu spędzają na Stronie. Dane gromadzone w tych plikach są anonimowe nie służą 
identyfikacji Użytkowników. Pliki analityczne przechowywane są przez okres do trzech lat. 

W celach analitycznych opisanych powyżej wykorzystujemy narzędzia zewnętrznych 
dostawców, którzy zapisują swoje pliki na Twoim Urządzeniu: 

Google Analytics – narzędzie dostarczane przez Google Ireland Limited. Więcej o Google 
Analytics znajduje się w Polityce Prywatności Google: 
https://policies.google.com/privacy?hl=pl-pl 

Jeżeli chcesz samodzielnie wyłączyć działanie Google Analytics skorzystaj z tego linku: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

 

Pliki marketingowe 

Instalowanie plików marketingowych na Twoim Urządzeniu wymaga uprzedniego udzielenia 
zgody. 

Pliki tego typu pozwalają nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań 
podejmowanych przez Użytkowników w Witrynie. Dzięki temu możemy wyświetlać 
spersonalizowane reklamy dostosowane do Twoich preferencji. 

W tym celu wykorzystujemy narzędzie Facebook Pixel dostarczane przez Facebook Ireland 
Ltd. 

Więcej na temat przetwarzania danych przez Facebook znajdziesz w polityce prywatności 
https://www.facebook.com/about/privacy/update, a na temat narzędzia Pixel pod adresem 
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. 

 

6. Jak mogę zmienić ustawienia dotyczące plików cookies 
 

Ustawienia dotyczące plików cookies można w każdym momencie zmienić klikając w zakładkę 
„Ustawienia cookies” znajdujący się w stopce Strony. Dodatkowo możesz zmienić ustawienia 
Twojej przeglądarki internetowej zgodnie z Rozdziałem 7 Polityki. 

 

7. Ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies 
 

Większość urządzeń i przeglądarek umożliwia samodzielne ustawienia dotyczące zasad 
zapisywania plików cookies. 
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Informacje o sposobie zablokowania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach 
komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępne są w instrukcjach użytkowania Twojego 
Urządzenia lub przeglądarki, z której korzystasz. Poniżej znajdziesz link do instrukcji 
dotyczących najpopularniejszych przeglądarek. 
 

 Mozilla Firefox 
 Google Chrome 
 Internet Explorer 
 Opera 
 Edge 

 

W instrukcji znajdziesz też informację jak usunąć już zapisane w Twoim Urządzeniu pliki 
cookies. 

8. Co się stanie jeżeli wyłączę możliwość zapisywania cookies 

 
Wyłączenie możliwości zapisu cookies poprzez ustawienia Twojego Urządzenia lub 
przeglądarki może spowodować, iż nasza Witryna nie będzie się prawidłowo wyświetlała lub 
niektóre jej elementy nie będą działały prawidłowo. 
 

9. Zmiany w Polityce cookies 

 
Chcemy, aby nasze informacje były ciągle aktualne, dlatego Polityka cookies może ulec 
zmianom, o których będziemy informować za pośrednictwem naszej Strony. 
 
Aktualna treść Polityki jest publikowana w stopce naszej strony internetowej.  


