
Polityka Cookie 

Strona internetowa „iceo.co/pl” używa Plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy działania 

strony internetowej, zwiększenia komfortu przeglądania i ochrony Użytkowników. 

Więcej informacji na temat plików cookie i sposobu zarządzania nimi można znaleźć poniżej.  

 

Definicje 

Na potrzeby Polityki Cookie stosować będziemy poniższe definicje: 

- Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej; 

- Strona internetowa – oznacza stronę internetową https://iceo.co/pl; 

- Administrator – oznacza ICEO LAB Limited Company z siedzibą w Office 407b, 182-184 High 

Street North, E6 2JA London 

 

Czym są Pliki cookies i do czego służą? 

1. Pliki cookies (Cookies, Ciasteczka) – stanowią dane informatyczne zawierające informację 

(w szczególności pliki tekstowe) zapisywaną przez serwer na komputerze Użytkownika, 

którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się ze Stroną Internetową przez 

Użytkownika z takiego komputera. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 

unikalny numer. 

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a) dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają 

rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony internetowej i odpowiednio wyświetlić Stronę 

internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony 

internetowej z niej korzystają, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; 

c) utrzymanie sesji użytkownika Strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której 

użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła. 

3. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików cookies: „sesyjne” 

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami 

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu 

wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). „Stałe” Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu 

ich usunięcia przez Użytkownika. 

4. Strona internetowa korzysta z następujących rodzajów Plików cookies które spełniają 

różne funkcje  przedstawione poniżej: 

 



 

a) "niezbędne" pliki cookies - umożliwiają działanie podstawowych funkcji, takie jak 

zabezpieczenia i prawidłowe wyświetlanie Serwisu, w tym uwierzytelniające pliki 

cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu 

oraz służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; Tych plików cookie nie można 

wyłączyć; 

b) “marketingowe” pliki cookies - Służą do śledzenia skuteczności reklam w celu 

zapewnienia bardziej dopasowanych usług i wyświetlania reklam lepiej 

odpowiadających zainteresowaniom Użytkowników; 

c) "funkcjonalne" pliki cookies - zbierają dane w celu zapamiętania indywidualnych 

wyborów Użytkowników w zakresie ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, 

np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru 

czcionki, wyglądu strony internetowej, umożliwiają zbieranie informacji o sposobie 

korzystania ze stron internetowych Serwisu; 

d) „analityczne” - pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcję 

z Serwisem, pomagają też wykrywać błędy i zapewniają lepsze ogólne statystyki, 

zbierają informacje o korzystaniu z Serwisu, takie jak strony odwiedzone przez danego 

Użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji 

umożliwiających identyfikację Użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki 

sposób, że stają się anonimowe. 

 

Kto i jak zarządza Ciasteczkami? 

1. Administrator jako podmiot uprawniony umieszcza i zarządza Plikami cookies 

na urządzeniu końcowym Użytkownika.  

2. Strona internetowa automatycznie zbiera informacje poprzez Pliki cookies. Brak zmiany 

ustawień dotyczących Ciasteczek, poczytuje się jako zgodę na ich używanie. 

3. Za pomocą przeglądarki internetowej Użytkownik Strony internetowej może w każdym 

czasie zmienić ustawienia dotyczące Ciasteczek i wyłączyć niektóre lub wszystkie 

Ciasteczka. 

4. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania Plików cookies i innych podobnych technologii 

mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej. 

5. W przypadku wyłączenia jednego lub większej liczby ciasteczek, Administrator  w dalszym 

ciągu wykorzystuje informacje pozyskane z wcześniejszych Ciasteczek przed ustawieniem 

przez Użytkownika wyłączenia bądź ograniczenia Ciasteczek. Od tego momentu 

Administrator jednak nie będzie wykorzystywać Ciasteczek, które zostały wyłączone do 

gromadzenia żadnych nowych danych. 

6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Cookie i jednocześnie 

zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania zmian na Stronie internetowej. 

 


