
POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

 

Strona snowflake.pl, zwana dalej „Serwisem” zapisuje pliki cookies na komputerach odwiedzających 
ją internautów, zwanych dalej „Użytkownikami”. Dzieje się tak ponieważ pliki cookies: 

• pozwalają poprawić szybkość działania strony 
• umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności na stronie 
• pozwalają gromadzić dane statystyczne 

Informujemy że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych 
Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z 
którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Informujemy, że będziemy je przetwarzać, zgodnie z 
przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia 
końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane 
eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w 
celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.  

Ponadto wykorzystujemy pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia 
Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w 
celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu 
cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; 
tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.  

Istnieją dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, 
przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, 
wylogowanie się lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym 
Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.  

Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym 
celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. 
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną 
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich 
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i 
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 
internetowej).  

Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie polików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać się z 
informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki 
internetowej. Oto najpopularniejsze z nich 

Mozilla Firefox / Microsoft Internet Explorer / Chrome / Opera 

Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web 
beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na 
otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana 
została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania 
strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności 
naszych reklam. W Serwisie korzystamy z usług internetowych firm trzecich (Facebook, Google, itp.). 
Z tego powodu zapisywane są również pliki cookies niezwiązane bezpośrednio z naszą działalnością. 

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html


Na podstawie pisemnej umowy powierzamy przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych 
przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności spółce 
Artneo Sp. z o.o. ul. Trylińskiego 10 (Budynek B2), 10-683 Olsztyn w celu prawidłowego wykonania 
przez ww. spółkę czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz 
zarządzaniem Serwisem.  


