
Polityka plików cookie 

Co to jest plik „cookie”? 

Cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Twoim urządzeniu przez strony 

internetowe, które odwiedzasz. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często 

niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby 

osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików 

cookie może odczytać tylko Arkop Sp. z o.o. oraz - ze względów technicznych - zaufani 

partnerzy z których technologii korzystamy.  

W jakim celu używamy plików cookie? 

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologiiSerwis umożliwia gromadzenie 

informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których 

korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu 

użytkownika (komputer, smartfon, itd.).  

Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, 

kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), 

zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego 

wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania 

treści. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są 

łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez 

Administratora.  

Czy mogę wyłączyć lub usunąć pliki cookie? 

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów 

cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i 

wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony.  

Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak 

użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć 

zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez 

jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. 

Czy można przeglądać stronę bez zapisywania plików 

cookie?  

Użytkownik ma możliwość korzystanis ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje 

możliwość gromadzenia danych o jego wizycie. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień 

przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii 

oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie 

wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych 


