
Całkowicie respektujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników 
odwiedzających nasz serwis internetowy. Ten dokument określa zasady gromadzenia 
oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług. 
 
POLITYKA COOKIES 
 
1. Nasze strony internetowe w ramach całego Serwisu nie zbierają automatycznie żadnych 
informacji, za wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies (zwanymi „ciasteczkami”). 
 
2. Pliki cookies są danymi informatycznymi i stanowią pliki tekstowe, które przechowywane 
są w pamięci urządzenia koocowego Użytkownika stron internetowych Serwisu. Pliki cookies 
przeznaczone są do korzystania ze wszystkich stron internetowych naszego serwisu. Pliki 
cookies przeważnie zawierają nazwę strony WWW z której pochodzą, czas przechowywania 
ich na urządzeniu koocowym oraz niepowtarzalny numer. 
 
3. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu 
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.alegro.sklep.pl. 
 
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
a) tworzenia statystyk, pomocnych w zrozumieniu, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 
korzystają ze stron internetowych w ramach Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i 
zawartości; 
b) dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy 
wykorzystaniu remarketingu Google Analytics i Google Adwords. 
 
5. W ramach naszego Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” 
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika do czasu 
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 
koocowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich 
usunięcia przez Użytkownika. 
 
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 
uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeostwa, np. wykorzystywane do wykrywania 
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania 
ze stron internetowych Serwisu; 
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych 
bardziej dostosowanych do ich zainteresowao. 
 
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 
urządzeniu koocowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie 

http://www.alegro.sklep.pl/


zmiany ustawieo 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 Serwisu. 
 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 
Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych 
oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. 
 
Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 
 
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na 
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
 
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu i 
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu 
reklamodawców oraz partnerów. 
 
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem 
http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://wszystkoociasteczkach.pl/

