
Polityka Cookies 

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urzą-
dzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies. 

1. Administratorem danych jest Przemysław Kucza, adres korespondencyjny: 31-529 Kra-
ków ul.Sołtyka 17/3. 

2. Portal www.exeventum.pl używa Cookies (z języka angielskiego – ciasteczka).  

3. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. 
Za pośrednictwem Plików Cookies nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia 
użytkownika wirusów lub niechcianego oprogramowania innego typu.  

4. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i przechowywane 
przez oprogramowanie komputera przeglądarki. W momencie gdy przeglądarka po-
nownie łączy się z daną stroną, przedmiotowa witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z 
którego łączy się użytkownik. Parametry Cookies  pozwalają na odczytanie informacji 
w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.  

5. Cookies zawierają informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności 
ze stroną. 

6. Dzięki Cookies, osoba będąca właścicielem serwera WWW, który wysłał pliki Cookies 
może ustalić: 

a. adres IP użytkownika,  

b. jakie strony odwiedził użytkownik przed wejściem na serwer WWW, 

c. przeglądarkę internetową, z której korzysta użytkownik, 

d. czy nie wystąpiły błędy podczas wyświetlania strony internetowej,  

e. dostawcę usług internetowych użytkownika, 

f. datę oraz czas odwiedzin strony internetowej, 

g. lokalizację użytkownika,  

h. rodzaju systemu operacyjnego,  

i. język, 

j. wiek użytkownika.  

7. Dane, o których mowa w ust. 6 nie są kojarzone z konkretnym użytkownikiem strony 
internetowej lecz urządzeniem (komputerem) podłączonym do sieci Internet, na któ-
rym Cookie zostało zapisane.  

8. Administrator wykorzystuje Cookies w celu: 

a. Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika, 

b. Optymalizacji korzystania ze strony internetowej, 



c. Dostosowanie zawartości strony do urządzenia oraz lokalizacji użytkownika, 

d. Zapamiętywanie ustawień wybranych przez użytkownika,  

e. Sprawdzenia w jaki sposób użytkownicy korzystają z ze strony internetowej i w 
konsekwencji usprawnienia funkcjonowania serwisu. Monitorowania informacji 
o użytkownikach dokonywane jest za pośrednictwem narzędzi Facebook Pixel 
oraz Google Analytics , które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie, 

f. Dopasowania reklam. 

9. Administrator stosuje Pliki Cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody 
korzystania z serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnętrznie, w celu 
optymalizacji działań. 

10. Strona wykorzystuje następujące Pliki Cookies:  

a. „niezbędne” Pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w 
ramach serwisu,  

b. Pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, 

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, 

e.  „reklamowe” Pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści 
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

11. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji groma-
dzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.  

12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji 
w przeglądarce internetowej, której używa. 

13. Ograniczenie stosowania Plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronie internetowej. 

14. Cookies przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służą-
cy do administrowania stroną internetową. 


