
 

PLIKI COOKIES 

1. Serwis internetowy pod adresem www.2zywioly.pl (dalej jako „Serwis Internetowy”) 

prowadzony przez Pana Marcina Michalika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 2 

ŻYWIOŁY Marcin Michalik, adres stałego wykonywania działalności gospodarczej ul. Katowicka 

19, lok. 2, 03-932 Warszawa, NIP: 5211008461, REGON: 010429043 (dalej jako „2 Żywioły”) 

zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, o których mowa 

poniżej. 

 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmują dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu Internetowego (dalej jako 

„Użytkownik”) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. 

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania 

ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies są nieszkodliwe dla komputera jak i dla 

jego Użytkownika oraz jego danych. 

 

3. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

    a) cookies „sesyjne” (session cookies) – stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są 

w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu Internetowego 

lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej); 

    b) cookies „stałe” (persistent cookies) – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu 

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich 

usunięcia przez Użytkownika Serwisu Internetowego. 

4. Ponadto, w Serwisie Internetowym wykorzystuje się następujące rodzaje plików cookies: 

    a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu 

Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

    b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego; 

    c) „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.; 

    d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych 

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; 

    e) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 



stron internetowych Serwisu Internetowego. 

 

5. Pliki cookies wykorzystuje się w następujących celach: 

    a) dostosowania zawartości stron Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać 

urządzenie Użytkownika Serwisu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do 

jego indywidualnych potrzeb); 

    b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i 

zawartości; 

    c) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej 

podstronie serwisu ponownie wpisywać swoich poszczególnych danych; 

    d) dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich 

zainteresowań. 

 

6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego 

oraz uzyskującym dostęp do plików cookies jest firma 2 Żywioły. 

 

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego i 

wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z firmą 2 Żywioły reklamodawców. 

Pliki cookies mogą również wykorzystywane w szczególności sieć Google w celach związanych z 

wyświetlaniem reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu 

Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie 

pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych 

przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z 

plików cookies przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. 

 

8. Użytkownicy Serwisu mogą 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 Serwisu Internetowego. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 



9. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można 

znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom: 

    a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka; 

    b) InternetExplorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl, 

    c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647, 

    d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html, 

    e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL. 

 

10. Firma 2 Żywioły zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na 

niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie Internetowym, a w skrajnych przypadkach może 

uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego. 

 


