
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I. Cookies 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz 

zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb 

użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność. Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe 

informacje. 

Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia 

swojej przeglądarki.  

Pliki cookies - Twoja wygoda i bezpieczeństwo 

Cookies to tekstowe minipliki zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej witryny internetowe. Pliki te 

usprawniają i ułatwiają korzystanie z internetu, dzięki nim można dostosować funkcje i opcje do danego 

użytkownika, co ułatwia jego pracę. Pliki ułatwiają również zbieranie statystyk odwiedzania stron i sposobu 

eksponowania treści. 

Jak działają ciasteczka? 

Pliki cookies w większości przypadków działają "w tle" i nie możemy bezpośrednio zobaczyć efektów ich 

pracy jednak w momencie ich wyłączenia różnica w sposobie korzystania z internetu jest znaczna. Niektóre 

z funkcji oferowanych dzięki omawianym plikom to: 

 autouzupełnianie formularzy logowania, 

 przypominanie "ostatnio oglądanych stron", 

 dostosowywanie wyglądu stron do indywidualnych preferencji, 

 niewyświetlanie jednorazowych treści ponownie, 

 twórcy stron mogą sprawdzać, jaką popularnością cieszy się ich serwis, ile osób go odwiedza, które 

strony przyciągają największą uwagę, a które sprawiają użytkownikom najwięcej kłopotów (w 

specjalistycznym żargonie nazywamy to monitorowaniem ruchu na stronie lub śledzeniem tzw. 

trafficu). 

Gorąco zachęcamy do używania plików cookie podczas korzystania z naszej strony internetowj. Dzięki nim 

Ty, drogi Użytkowniku, masz dostęp do wszystkich nowoczesnych rozwiązań, których używamy. Nie 

ukrywamy też, że obecność plików cookie przynosi korzyść również nam. To dzięki nim wiem m.in. to, czy 

strona działa poprawnie i użytkownicy nie mają problemów z jej wyświetlaniem. Dzięki temu komunikaty, 

które otrzymujesz serfując w sieci są lepiej dopasowane do Twoich preferencji. Jednocześnie chcielibyśmy 

zaznaczyć, że szanujemy Twoje prawo do dokonywania świadomych wyborów i dajemy Ci możliwość 

zdecydowania o tym, czy chcesz korzystać z plików cookie. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie 

sprawi, że nie tylko nasza strona, ale każda inna strona internetowa zostanie pozbawiona możliwości ich 

przekazywania. Wtedy korzystanie z internetu będzie naprawdę utrudnione. Mam nadzieję, że ta garść 

informacji pozwoli Ci na dokonanie najlepszego dla Ciebie wyboru. Z pełnym przekonaniem możemy 

rekomendować korzystanie z plików cookie, nie tylko na naszej stronie, ale także na wszystkich 

pozostałych. 

 

II. RODO (GPDR) - w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (RODO/GPDR) dla kontrahentów - 

F.H.U. ''B.I.T.'' Jerzy Brzoska 

 

 

 

http://bit-brzoska.pl/rodo/bit.pdf
http://bit-brzoska.pl/rodo/bit.pdf

