
Polityka „cookies” / „ciasteczka” 
 

Podczas korzystania ze strony e-korpi.pl na Twoim urządzeniu (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane 
są niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Strony, tzw. „cookies” 
lub „ciasteczka”. 

 
Pliki te nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te 
nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim 
oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył. 
 
W trakcie korzystania przez Ciebie ze strony korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies: sesyjnych oraz stałych. Pliki 
sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu opuszczenia Strony lub 
zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych 
plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.  
 
Jakie pliki cookie wykorzystujemy? 

1. Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze 
strony 

2. Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików 
na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wyłączać okienka informacji o plikach cookie, 
itp. 

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?  

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na 

zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki 

internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym 

informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie na 

stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie 

dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia 

w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony e-korpi.pl. 

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby 

pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu. 


