
Polityka plików cookies Centrum Praskie Koneser. 

1. Witryna korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki 
tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową na urządzeniu 
końcowym Użytkownika Witryny (komputerze osobistym, laptopie, tablecie) podczas 
jej odwiedzania. Pliki te, co do zasady, zawierają nazwę Platformy, czas 
przechowywania ich na urządzeniu oraz swój niepowtarzalny numer. 
 

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny pliki 
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Centrum Praskie Koneser spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Informacje zawarte w pliku cookie 
zamieszczonym w urządzeniu końcowym podczas przeglądania Witryny mogą być 
odczytane wyłącznie przez Centrum Praskie Koneser, a zatem Centrum Praskie 
Koneser nie będzie mieć dostępu do innych plików cookie znajdujących się na 
urządzeniu końcowym Użytkownika. 
 

3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Centrum Praskie Koneser w następujących 
celach: 

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają 
ze stron internetowych Witryny, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
 

 określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w 
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 

4. W Witrynie stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 
 „sesyjne” (session cookies) – są to pliki cookies o charakterze tymczasowym, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia 
Witryny lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); 

 „stałe” (persistent cookies) – są to pliki cookies przechowywane w urządzeniu 
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do 
czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

5. Niektóre pliki cookies są określane jako uwierzytelniające pliki cookies albo 
techniczne pliki cookies i Centrum Praskie Koneser nie jest zobowiązana do uzyskania 
zgody Użytkownika na ich użycie (są one niezbędne do poprawnego funkcjonowania 
Witryny). 
 

6. Pliki cookies inne niż uwierzytelniające albo techniczne pliki cookies wymagają 
udzielenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na ich stosowanie, spełniającej 
wymagania RODO. Taka zgoda jest udzielana przez Użytkownika poprzez 
zaakceptowanie informacji na temat stosowania plików cookies, która jest 
wyświetlana przy pierwszej wizycie na stronach internetowych Witryny. 
Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na 
wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami Polityki. 
 

7. Użytkownicy Witryny mogą dokonać zmiany ustawień plików cookies, włącznie z ich 
usunięciem, w szczególności poprzez dobranie odpowiednich ustawień w 
przeglądarce internetowej. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików 
cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre 



funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. 
 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny mogą być 
wykorzystywane przez współpracujących z Centrum Praskie Koneser reklamodawców 
oraz partnerów, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych 
do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Witryny. W tym celu mogą zachować 
informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 
Centrum Praskie Koneser rekomenduje zapoznanie się z polityką ochrony 
prywatności takich reklamodawców oraz partnerów. W zakresie informacji o 
preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik 
może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy 
narzędzia: www.google.com/ads/preferences/. 

 


