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POLITYKA COOKIES 
PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL 

 
W Portalu KANTOROWIEC.PL stosowane są pliki „cookies”. Użytkownik Portalu może określić warunki 
przechowywania lub dostępu do swoich danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce.  

 
1. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach 

cookies. 
2. Pliki cookies to krótkie pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera 

Użytkownika strony internetowej, na której są stosowane. Powstają na skutek działania skryptu 
pozwalającego na zapis określonych parametrów czyli informacji tekstowych, które są wysyłane przez 
serwer WWW i zapisywane po stronie Użytkownika sieci Internet. Domyślne ustawienia skryptu pozwalają 
na odczyt danych wyłącznie przez serwer, który je utworzył. Pliki „cookies” powstały w 1994 roku za sprawą 
programisty Louis‘a J. Montulli II (znanego jako Lou Montulli), a celem ich wprowadzenia była możliwość 
identyfikacji użytkowników odwiedzających daną stronę sieci Web. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu KANTOROWIEC.PL  pliki 
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel ww. Portalu - Czarny Koń M.T.W. Skóra, M. Glewicz 
Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000404075, NIP: 9471980669. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
a. dostosowania zawartości strony internetowej Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 

korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 
Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 
indywidualnych potrzeb, 

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze strony 
internetowej, co pozwala na ulepszanie ich struktury i zawartości, 

c. umożliwienia korzystania z Konta Użytkownika, 
d. pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu, 
e. ułatwienia Użytkownikowi poruszania się po stronach Portalu i korzystania z niego, 
f. zapewnienia standardów bezpieczeństwa. 

5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz 
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w 
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia 
przez Użytkownika. 

6. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu,  
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w 

zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu, 
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony 

internetowej Portalu; 
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i 

personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi 
Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., 

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych 
dostosowanych do jego zainteresowań. 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

http://www.kantorowiec.pl/
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Użytkownik Portalu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. 
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę 
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach 
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

8. Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Portalu. 

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu mogą być wykorzystywane 
również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów. 

10. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w zakładce menu (pomoc) lub na 
stronie internetowej producenta. 

  


