
Polityka prywatności plików cookies 

1. Co określa Polityka prywatności?  

 

Polityka prywatności plików cookies określa zasady przechowywanie i dostępu do informacji w 

urządzeniach użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą 

elektroniczną żądanych przez użytkownika, przez NWG Adam Hłond  z siedzibą w Łabiszynie. 

 

2. Co to są pliki Cookies? 

 

Cookies, inaczej „ciasteczka” to niewielkie pliki zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, 

tablecie lub smartphonie, podczas odwiedzania różnych stron w Internecie. Cookies zawierają nazwę 

domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

 

3. Do czego używamy plików Cookies? 

 

Plików Cookies używamy po to, aby: 

 

 strony działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu, 

 aby lepiej dopasować treści  i reklamy do Twoich oczekiwać i zainteresowań, 

 do zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych 

stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości. 

 

4. Jakie są rodzaje wykorzystywanych cookies? 

 

Administrator oświadcza, że pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego użytkownika. Nie 

jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkownika wirusów lub innego niebezpiecznego 

oprogramowania. Pliki te pozwalają na identyfikację oprogramowania wykorzystywanego przez 

użytkownika i dostosowują serwis indywidualnie pod każdego użytkownika. 

 

Wykorzystywane są dwa typy plików przez administratora: 

 cookies trwałe – które przechowywane są na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do 

momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie 

powoduje usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na 

pobieranie żadnych danych osobowych, ani żadnych danych poufnych z urządzenie użytkownika, 

 cookies sesyjne – przechowywane są na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu 

zakończenia sesji danej przeglądarki. Informacje zapisane są w tym przypadku trwale usuwane z 

pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych 

osobowych, ani żadnych danych poufnych z urządzenia użytkownika. 

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików od swojego urządzenia.  

W przypadku skorzystania z takiego rozwiązania używanie serwisu będzie możliwe, ale poza funkcjami, 

które ze swojej natury wymagają pliki cookies. 



 

5. Jakie są typy cookies i sposoby ich wykorzystywania? 

 cookies konieczne do działania stron – niezbędne do prawidłowego działania stron 

OddamLeasing.pl, pozwolą na prawidłowe poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. 

Mogą np. zapamiętywać poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji. 

 cookies poprawiające wydajność – zbieranie informacji o tym, jak odwiedzający korzystają ze 

stron OddamLeasing.pl poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów, jaki odwiedzają, 

czasu, jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają. 

 cookies poprawiające funkcjonalność – zapamiętywanie ustawień i wyborów, aby dostarczyć 

najbardziej spersonalizowanych treści oraz usług. Pozwalają również na oglądanie filmów i 

używanie narzędzi społecznościowych 

 cookies reklamowe – dostarczanie reklam zgodnych z zainteresowaniami użytkownika oraz 

ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy. Pozwalają na zmierzenie efektywności kampanii 

reklamowych 

6. Czy używamy cookies podmiotów trzecich? 

Korzystając ze stron OddamLeasing.pl możesz otrzymywać cookies pochodzące od współpracujących z 

OddamLeasing.pl podmiotów trzecich, takich jak np. Facebook, Google, Twitter a także od firm 

realizujących na stronach OddamLeasing.pl kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej 

informacji na temat tych cookies możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych 

podmiotów trzecich. 

7. Jak wyłączyć cookies? 

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed plikami cookies do swoich 

preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania ich w urządzeniu końcowym.  

Informacje na temat ustawień w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: 

 w przeglądarce Opera 

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 

 W przeglądarce Firefox 

http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek 

 w przeglądarce Chrome 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

 w przeglądarce Internet Explorer 

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies 

 w przeglądarce Safari 

http://support.apple.com/kb/PH5042 

 

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042

