
Polityka prywatności / Cookies

Nasz Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując wizytę w serwisie wyrażasz 
zgodę na postanowienia naszej Polityki odnośnie plików Cookies.

Polityka dotycząca cookies

1. Serwis wygrajwybory.pl (Jacek Babiel prowadzący dzielność gospodarczą pod firmą 
BABIEL.COM.PL Jacek Babiel, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej pod adresem ul. Wyszyńskiego 6/31, 18-400 Łomża, NIP: 7181628265) w ramach 
strony internetowej: wygrajwybory.pl(dalej: „serwis”) używa plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, przede wszystkim są to pliki 
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone 
są do korzystania ze stron internetowych.

3. Cookies zwyczajowo zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu oraz unikalny numer.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

1. tworzenia analiz i statystyk , które umożliwiają zrozumienie, w jaki sposób Użytkownicy 
Serwisu korzystają ze stron internetowych, w szczególności poprzez ustalenie miejsca z jakiego 
Użytkownik serwisu łączy się ze strona (kraj, miasto), rodzaju przeglądarki, systemu operacyjnego, 
czasu odwiedzin, treści przeglądanej, co następnie pozwala przede wszystkim na ulepszenie 
struktury i zawartości Serwisu 

2. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz ułatwienia korzystania z serwisu, w 
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio 
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego potrzeb; 

3. usprawnienia działania serwisu, w szczególności utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu tj. 
zapamiętanie hasła, loginu a także określenie czasu odwiedzin serwisu oraz zapamiętania ustawień 
dotyczących wybranej wersji językowej.

4.W ramach serwisu używane są pliki typu:

1. cookies „stałe”, które służą do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o Użytkowniku oraz 
wybranej przez Użytkownika wersji językowej. Są one przechowywane w urządzeniu końcowym 
Użytkownika przez czas właściwy dla danego pliku cookie lub do czasu jego usunięcia przez 
Użytkownika. 

2. cookies „sesyjne” – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki 
internetowej

3. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. 
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w 
ramach Serwisu;

4. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

5. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 
stron internetowych Serwisu;

6. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika 
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z 
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych 



bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Niejednokrotnie oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron internetowych 
(przeglądarka internetowa) w sposób domyślny dopuszcza przechowywanie plików cookies w 
urządzeniu końcowym Użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dokonywania zmian ustawień dotyczących plików 
cookies, w szczególności mają możliwość ich wyłączenia. Szczegółowe informacje o możliwości i 
sposobach dokonywania zmian ustawień plików cookies dostępne są w ustawieniach 
oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Dokonanie zmian dotyczących ustawień plików cookies może spowodować utrudnienia w 
korzystaniu z Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane 
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności powyższych firm (np.: Polityka 
ochrony prywatności Google Analytics, Facebook).

11. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania ustawieniami plików 
cookies, zalecane jest postępowanie zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej, z której 
Użytkownik Serwisu korzysta.


