
POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

 

1. Co to są pliki cookies? Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze smartfonie 

czy innym urządzeniu, zwanym dalej „Urządzeniem końcowym”, które pozwalają zapamiętać przepływ 

informacji między serwisem internetowymi i przeglądarką. Spełniają one szereg funkcji, które mają 

wpływ na wygodę przeglądania stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu końcowym oraz unikalny 

numer. 

2. Do czego wykorzystuje się pliki cookies? Pliki cookies służą do obserwacji zachowań Użytkownika na 

stronie internetowej, dzięki czemu możemy ułatwić mu poruszanie się po stronie internetowej. Służą 

również do zapamiętywania preferencji Użytkownika, co może być wykorzystywane przy wyświetlaniu 

mu odpowiednio dopasowanych treści redakcyjnych. Dane podane przez Użytkownika, lub zbierane 

automatycznie wykorzystuje się w celu: 

a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu, 

b. monitorowania stanu sesji, 

c. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji Użytkownika, 

d. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Serwisu. 

3.  Jakiego rodzaju pliki cookies są używane? W ramach serwisu www.oxygenetic.pl, zwanego dalej 

„Serwisem” stosowane są następujące pliki: 

a. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron Serwisu, umożliwiając tym samym 

prawidłowe ich funkcjonowanie. 

b. Cookies trwałych - pozostają na Urządzeniu końcowym po odwiedzeniu Serwisu, co oznacza, 

że witryna może zapamiętać ustawienia użytkownika, kiedy odwiedza Serwis. Dzięki temu 

strona staje się dla Użytkownika łatwiejsza w nawigacji i zapamiętuje jego preferencje. Tego 

rodzaju plilki przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony 

w parametrach plików cookies bądź do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

c. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają między innymi określenie preferencji 

Użytkownika i tym samym wyświetlanie mu odpowiednich reklam na stronach partnerów 

zewnętrznych. Służą również do pomiaru ruchu na danej stronie internetowej. 

4. Jak zablokować obsługę plików cookies? Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania 

stron internetowych umożliwia zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownicy 

serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Aby zablokować 

automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o 

ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika, należy dokonać stosownych zmian w 

ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi 

plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zmiana 

ustawień przeglądarki może jednak spowodować ograniczenia w funkcjonowaniu strony i korzystaniu z 

jej zasobów. 

5. Co jeszcze trzeba wiedzieć? Podczas korzystania przez Użytkownika ze Serwisu automatycznie 

zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ 

przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies oraz pliki 

cookies do następujących dostawców: Google Analytics, Facebook, HotJar, Megiteam oraz mogą być 

zapisywane w logach serwera. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie 

plików cookies na jego komputerze / innym urządzeniu końcowym w celach określonych w niniejszej 

polityce cookies. 

6. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze / 

innym urządzeniu końcowym w celach określonych w niniejszej polityce cookies. 


