
POLITYKA COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO „AKADEMIA KROKIETA I LAMY” 

Usługodawca: AKIL sp. z o.o., z siedzibą ul. Gen. Karola Kniaziewicza 16B, 50-455 Wrocław, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000881733. tel.+48 733 632 807, e-mail: b.arszczyk@krokietilama.pl, NIP: 8992892631. 

1. Witryna www.krokietilama.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane 

przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy 

przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, 

z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych 

jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej 

odwiedzonych witryn. 

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, 

rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, 

lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

3.  Własne pliki cookies będą wykorzystywane w celu: 

a) konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań 

podejmowanych przez użytkownika; 

b) uwierzytelnienia użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie (utrzymanie sesji po 

zalogowaniu); 

c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych; 

d) prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności; 

e) zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania. 

2. Zewnętrzne pliki cookies będą wykorzystywane w celu: 

a) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika (remarketing, reklama 

kontekstowa); 

b) zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów 

analitycznych oraz dla celów systemu marketing automation. 

4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają 

z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną 

i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając 

z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Akceptując 

naszą politykę plików cookie, Użytkownik zgadza się na analizę jego danych przez Google 

Analytics. 

5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [należy dostosować treść 

do wykorzystywanych plików]: 

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 bezpieczeństwa, 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)  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika 

ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, 

http://www.krokietilama.pl/


z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych 

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

6. Usługobiorca, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do 

zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest 

dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies 

7. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na 

przechowywanie przez Usługodawcę informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z art. 173 

ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 

z późn. zm). 
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