
 
 

Polityka Cookies 

 

Marcelin Management sp. z o. o.  przykład  dużą wagę do kwestii związanej z bezpieczeństwem i 

ochroną danych osobowych. Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologię, która 

pozwala nam w sposób bezpieczny zbierać informacje w celu ulepszenia naszych produktów oraz 

poprawy wydajności naszych witryn. Zbierane pliki cookie umożliwiają m.in. zapamiętanie Twoich 

działań i preferencji, dzięki czemu nie musisz ich ponownie wprowadzać, gdy odwiedzasz nasze strony. 

Wykorzystujemy pliki cookie do różnych celów, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższymi 

informacjami.  

1. Kto jest administratorem danych? 

Administratorem jest spółka Marcelin Management sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, 

60-320 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000315616, NIP: 7781458819, REGON: 300941905, 

która przetwarza dane osobowe użytkowników. 

2. Co to są pliki cookie? 

Pliki cookie są to dane informatyczne (niewielkie pliki tekstowe) zapisywane  i przechowywane przez 

przeglądarkę internetową na Twoim urządzeniu. Pliki cookie spełniają wiele różnych funkcji, takich jak 

możliwość zapamiętywania Twoich preferencji, poprawę jakości korzystania ze strony internetowej 

oraz pomoc w oferowaniu najlepszych produktów. 

Administrator używa różnych plików cookies, co zostało opisane poniżej. 

3. Jakie rodzaje plików cookies są wykorzystywane przez Administratora? 

Pliki cookie stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Twojego urządzenia. Za pośrednictwem 

tych plików nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów, innego niechcianego 

oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.  

Administrator na swoich stronach internetowych używa następujących rodzajów plików cookie: 

Cookie własne Są to dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez 

przeglądarkę, związane ze świadczeniem przez Administratora usług 

drogą elektroniczną. Są one wymagane do poprawnego  działania strony 

internetowej – bez tych plików cookies nie będzie można poprawnie 

wyświetlić strony internetowej. 

Cookie analityczne Są to dane informatyczne zapisywane w celu poprawy wydajności 

strony internetowej. Te pliki cookie pozwalają Administratorowi 



 
 

przeprowadzić analizę danych dotyczące wykorzystania serwisu, co ma 

wpływ na poprawę wydajności naszej witryny. Dzięki tym danym 

możemy również dokonać pomiarów i testów co pozwala nam szybko 

naprawiać i eliminować wszystkie problemy. 

Cookie marketingowe Są to dane związane z reklamami i ich ukierunkowaniem.  Pliki cookie 

marketingowe są wykorzystywane do dostarczania treści, które są 

bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Pozwalają one 

nam dokonać pomiaru skuteczności kampanii reklamowych  i 

podejmowanych działań marketingowych. 

 

4. Jak określić warunki przechowywania lub uzyskania dostępu przez  cookie? 

Użytkownik może samodzielnie dostosować ustawienia dotyczące plików cookie, wskazując warunki 

ich przechowywania, a także uzyskiwania dostępu przez te pliki do urządzenia. Zmiany ustawień, o 

których mowa powyżej, użytkownik może dokonać w opcjach przeglądarki internetowej. 

Ustawienia mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie 

w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookie na 

urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobów obsługi plików 

cookie w przeglądarkach dostępne są w ustawieniach oprogramowania właściwej przeglądarki 

internetowej. 

5. Jak wyłączyć cookie w swojej przeglądarce? 

Możliwość i sposób wyłączenia cookie uzależniony jest od wykorzystywanej przeglądarki. Poniżej 

wskazujemy adresy stron twórców, na których została opisana możliwość wyłączenia plików cookie: 

a) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek 

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

c) Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-

cookies 

d) Internet Explorer 9 i 10: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-

allow-cookies 

e) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html 

f) Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 


