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Polityka plików cookies 

 

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” strony internetowej www.efitness.pl 

  

Czym są pliki „cookies”? 

Pliki „cookies” (ciasteczka) to niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu 

końcowym Użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie) w pliku cookie.txt, którą nasz 

serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. 

  

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe? 

Pliki „cookies” nie zawierają danych, które identyfikują Użytkownika. Na ich podstawie nie 

można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla 

urządzenia Użytkownika, nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim 

oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, 

który je utworzył. 

  

Jakich plików „cookies” używamy? 

W ramach strony www.efitness.pl korzystamy z dwóch zasadniczych rodzajów plików 

„cookies”: sesyjnych (session cookies) oraz stałych (persistent cookies). „Cookies” sesyjne 

są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika 

do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). Stałe pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu 

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu 

ich usunięcia przez Użytkownika. 

 

Można je podzielić na: 

a)  niezbędne pliki „cookies” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, 

np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelnienia w ramach strony; 

b)  pliki „cookies” służące zapewnieniu bezpieczeństwa – wykorzystywane np. do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony; 

c)   wydajnościowe pliki „cookies” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania 

ze stron internetowych Strony; 

d) statystyczne – umożliwiające zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat 

sposobu korzystania ze Strony; 
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e)   funkcjonalne pliki „cookies” – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika 

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub 

regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej 

itp.; 

f)   reklamowe pliki „cookies” – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści  reklamowych 

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; 

g) społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (takich jak 

Facebook, Google+, Pinterest), z których korzysta Użytkownik, ze Stroną. 

  

Jeśli nie zgadzasz się na personalizację naszej Strony, proponujemy wyłączenie obsługi 

„cookies” w opcjach przeglądarki internetowej. 

  

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w różnych 

przeglądarkach? 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w 

ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. 

 

Pamiętaj, że ograniczenia w stosowaniu plików „cookies” mogą utrudnić lub uniemożliwić 

korzystanie ze Strony. 

 


