
 

 

 

 

 

Polityka Plików 
Cookie 

Tradomart SV Ltd 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu:   Polityka Plików Cookie 

Ostatnia aktualizacja:   18.06.2018 

Strony:     5 

 
 

 



 

Ograniczenie Praw Autorskich: 
 

Niniejszy regulowany dokument jest własnością Tradomart 

SV Ltd., wszelkie ujawnienia, kopiowanie  lub przekazywanie 

osobom nieupoważnionym bez uprzedniej pisemnej zgody 

Tradomart SV Ltd. jest zabronione. 
 

 
 

Wprowadzenie 

Polityka opiera się na kategoryzacji plików cookie, ich funkcjach oraz na tym, do czego służą. 
Początkowo określono cztery kategorie: 

(1) bezwzględnie potrzebne pliki cookie, 

(2) pliki cookie związane z wydajnością, 

(3) funkcjonalne pliki cookie 

(4) kierunkujące i reklamowe pliki cookie 

Istnieją dwa rodzaje plików cookie w oparciu o okres ich trwałości: sesyjne i stałe. Sesyjne pliki 
cookie są tworzone tymczasowo w podfolderze przeglądarki użytkownika, gdy użytkownik odwiedza 
stronę internetową. Po jej zamknięciu przez użytkownika plik cookie sesji jest usuwany. Z drugiej 
strony, stałe pliki cookie pozostają w podfolderze przeglądarki i są ponownie aktywowane, gdy 
użytkownik odwiedzi stronę internetową, która utworzyła ten konkretny plik cookie. Stały plik 
cookie pozostaje w podfolderze przeglądarki przez czas określony w pliku cookie. 

Pliki takie są automatycznie umieszczane w pliku cookie - p am i ęc i  p r ze g l ą d ar k i  - a każdy z nich 
zwykle zawiera: 

• Nazwę  serwera, z którego wysłano plik cookie 

• Okres trwałości pliku cookie 

• Wartośd – zwykle losowo wygenerowany unikatowy numer 

Serwer witryny, który wysłał plik cookie, używa tego numeru do rozpoznania użytkownika, gdy 
wraca on na witrynę lub przechodzi ze strony na stronę. Tylko serwer, który wysłał plik cookie, może 
go odczytad, a tym samym użyd tego pliku cookie. 

Plik cookie to tekstowy ciąg informacji, który strona internetowa przesyła do pliku cookie 
przeglądarki na dysku twardym komputera, aby witryna mogła zapamiętad, kim jest użytkownik. 

Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której pochodzi plik cookie, „okres trwałości” pliku 
cookie oraz wartośd, zwykle losowo wygenerowany unikatowy numer. Na większości stron 
internetowych stosowane są dwa popularne typy plików cookie – sesyjne, czyli tymczasowe, które 
pozostają w pliku cookie przeglądarki do momentu opuszczenia strony przez użytkownika, oraz 
stałe, które pozostają w pliku cookie przeglądarki znacznie dłużej (jest to zależne od okresu trwałości 
konkretnego pliku cookie). 

Pliki cookie mogą pomóc witrynie internetowej w szybszym uporządkowaniu treści zgodnie z 
preferowanymi zainteresowaniami użytkownika.

http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookie-file.html
http://www.allaboutcookies.org/faqs/server.html


Wyjaśnienie dotyczące plików cookie 

Pliki cookie to cząstki informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze przez odwiedzaną 
stronę internetową w celu umożliwienia wykonywania określonych funkcji na stronie internetowej i 
dostosowania jej zawartości do Twoich preferencji. Mogą przechowywad dane na stronach, na 
których podałeś kluczowe informacje (np. przy podaniu hasła), ale tylko wtedy, gdy zostaniesz o to 
poproszony (-a) i wyrazisz zgodę na przechowywanie tych informacji. Pliki cookie mogą byd używane 
na niektórych stronach, aby zapewnid ich użytkownikom bardziej spersonalizowane przeglądanie 
stron internetowych; nie są one wykorzystywane do określenia tożsamości osób, które jedynie je 
odwiedzają. 

 

Jakiego rodzaju plików cookie używamy 

Sesyjne pliki cookie 

Są to tymczasowe pliki cookie, gdyż są usuwane zaraz po zamknięciu przeglądarki. Sesyjne pliki 
cookie służą do przechowywania informacji, które nam przekazujesz podczas przeglądania każdej 
sekcji naszej strony internetowej. 

Możesz odrzucid sesyjne pliki cookie za pomocą ustawieo prywatności przeglądarki, ale pamiętaj, że 
może to mied negatywny wpływ na Twoje wrażenia w związku z przeglądaniem strony, a zwłaszcza 
jeśli zostaną one odrzucone we wszystkich witrynach. 

Analityczne pliki cookie 

Analityczne pliki cookie mogą obejmowad zarówno tymczasowe, jak i bardziej trwałe pliki cookie, 
których używamy do śledzenia, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny i jak długo. Analityczne pliki 
cookie nie ujawniają żadnych informacji identyfikacyjnych dotyczących Twojej osoby, ale pomagają 
nam ulepszyd sposób, w jaki dostarczamy Ci nasze treści. 

Zapoznaj się z ustawieniami prywatności przeglądarki, aby dowiedzied się, jak zrezygnowad z 
analitycznych plików cookie. 

Funkcjonalne pliki cookie 

Funkcjonalne pliki cookie rejestrują i zapisują Twoje wybory, aby zapewnid Ci mniej problemowe 
korzystanie z naszej witryny. Jednym z takich sposobów jest zapamiętywanie wyboru języka za 
każdym razem, gdy nas odwiedzasz. 

Zapoznaj się z ustawieniami prywatności przeglądarki, aby dowiedzied się, jak zrezygnowad z 
funkcjonalnych plików cookie. 

Pliki cookie osób trzecich 

Te pliki cookie są używane przez osoby trzecie, a głównie przez serwisy społecznościowe, takie jak 
Google+, Facebook czy YouTube. Pliki cookie osób trzecich pozwalają nam oferowad Ci łatwe 
sposoby udostępniania naszych treści w mediach społecznościowych, a także prezentowad filmy, 
które publikujemy w serwisie YouTube. 

Możesz wyłączyd korzystanie z tych plików cookie w ustawieniach prywatności przeglądarki, ale 
pamiętaj, że spowoduje to również wyłączenie wszystkich funkcji opisanych powyżej. 

Dlaczego używamy plików cookie 

Jak już wspomnieliśmy, używamy plików cookie, aby zapewnid optymalną funkcjonalnośd naszej 
strony internetowej i dostosowad nasze treści do Twoich osobistych preferencji. Jako regulowany 
broker zapewniamy, iż wszelkie dane osobowe, które zbieramy w jakikolwiek sposób, nie będą 
udostępniane osobom trzecim. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskad bardziej szczegółowe informacje o tym, w jaki 
sposób wykorzystujemy Twoje dane. W razie dodatkowych pytao skontaktuj się z nami. 

Celem niniejszej polityki jest określenie wymagao dotyczących korzystania z plików cookie oraz 
określenie czynności, które dział IT powinien wykonad, aby wdrożyd, wspierad i wykorzystywad pliki 



cookie ze strony internetowej Firmy. Wymagania te muszą byd przestrzegane zgodnie z 
dokumentacją, aby chronid systemy i dane Firmy przed nieautoryzowanym dostępem lub 
niewłaściwym użyciem. 

Wdrożenie tej polityki wpłynie na oczekiwania użytkownika, więc ważne jest, aby strona 
internetowa korzystała z tego przewodnika konsekwentnie i prawidłowo, w szczególności poprzez 
unikanie błędnego katalogowania lub błędnego opisywania plików cookie. Niniejszy przewodnik jest 
zatem użytecznym narzędziem pomagającym w przestrzeganiu przepisów. 


