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POLITYKA COOKIES 

 
 

 
I. Pliki cookies 

 
Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym (np. komputerze, 
smartfonie, tablecie) Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.alejabzow47.pl i sklepu internetowego 
znajdującego się pod adresem www.alejabzow47.pl/sklep (dalej łącznie: „Serwis”) tj. Renata 
Kądziela prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Renata Kądziela NO. 1, z siedzibą w 
Warszawie pod adresem ul. Aleja Bzów 47, 02-495 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP: 7611327768, Regon 
551195540 (dalej: „Centrum Edukacyjne NO. 1”). 
 
Pliki cookies (tzw. „Ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 
tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika np. komputerze, 
smartfonie, tablecie osoby korzystającej z Serwisu (dalej: „Użytkownik”) oraz przeznaczone 
są do korzystania ze Serwisu.  
 
Ciasteczka pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je 
utworzył, czyli w tym wypadku serwerowi Centrum Edukacyjnego NO. 1. 
 

 
 

II. Cele w jakich stosowane są pliki cookies 
 
Pliki cookies mają na celu zbieranie danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z 
Serwisu, a ich głównym zadaniem jest ułatwienie korzystanie ze Serwisu oraz badanie ruchu w 
ramach Serwisu. 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a) „niezbędne” – te pliki cookies są używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez 
Użytkownika, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie 
formularzy, 

b) „analityczne” – te pliki cookies pozwalają mierzyć ilość wizyt Użytkowników w Serwisie 
i zbierać informacje o źródłach ruchu, a także pomiar wydajności Serwisu, dzięki czemu 
możemy poprawić działanie Serwisu. Informują także, które strony są najbardziej 
popularne w ramach Serwisu lub jak Uzytkownicy poruszają się po Serwisie, 

c) „reklamowe” – te pliki cookies służą do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej 
trafne oraz dostosowane do preferencji Użytkowników Serwisu. Reklamy te służą 
wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach przez Centrum Edukacyjnego 
NO. 1. 
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III. Rodzaje plików cookies 

 
1. Szczegółowe informacje o używanych przez Serwis plikach cookies, znajdują się w tabeli 

poniżej: 
 

 
2. Pliki cookies nie przechowują informacji, które stanowią dane osobowe Użytkownika.  
3. Pliki cookies nie są wykorzystywane przez Centrum Edukacyjne NO.1. do określenia 

tożsamości Użytkownika.  
4. Serwis wykorzystuje pliki cookies za zgodą Użytkownika. 
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na 
urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie). Użytkownik 
może dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies w 
każdym czasie.  

Nazwa Czas 
przechowywania 

 
Rodzaj  

 
Opis 

_ga  24 miesiące 

 
 

 
Analityczne 

To ciasteczko jest zainstalowane przez Google 
Analytics. Ciasteczko służy to obliczenia ilości 
Użytkowników odwiedzających Serwis, ich sesji oraz 
sposobu, z jakim korzystają z Serwisu w celach 
analitycznych. Ciasteczko przechowuje dane 
anonimowo i przypisuje im losowo przypisany numer 
identyfikacyjny. 

_gid  1 dzień  

 
Analityczne 

To ciasteczko jest zainstalowane przez Google 
Analytics. Przechowuje informacje o tym w jaki 
sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu i 
pomaga w tworzeniu analizy jak działa Serwis. 
Zebrane informacje, zawierające ilość odwiedzających 
Użytkowników, ich źródło oraz odwiedzone strony w 
obrębie Serwisu są anonimowe. 

_gat_US-
____  

1 minuta  

 
 

Niezbędne do 
funkcjonowania 

Serwisu 

To ciasteczko jest zainstalowane przez Google 
Analytics. Ciasteczko zawiera w nazwie unikalny 
numer identyfikacyjny konta lub witryny, do której się 
odnosi. Służy do ograniczania ilości danych 
rejestrowanych przez Google w witrynach o dużym 
natężeniu ruchu. 

_fbp 2 miesiące 
 

Reklamowe 
To ciasteczko jest zainstalowane przez Facebooka. 
Ciasteczko dostarcza reklamy do Użytkowników po 
odwiedzeniu Serwisu. 

fr 2 miesiące 

 
 

Reklamowe 

To ciasteczko jest zainstalowane przez Facebooka. 
Ciasteczko służy do wyświetlania Użytkownikom 
właściwych reklam oraz mierzenia ich efektywności. 
Plik cookie śledzi również zachowanie Użytkownika w 
Internecie na stronach, które mają piksel Facebooka 
lub wtyczkę społecznościową Facebooka. 
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6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies przez używaną 
przez Użytkownika przeglądarkę internetową dostępne są w ustawieniach oprogramowania 
(przeglądarki internetowej), a wskazówki dotyczące sposobu kontrolowania plików cookie 
w popularnych przeglądarkach znajdują się poniżej: 
a) Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&
hl=pl, 

b) Mozilla Firefox  
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-
desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-
preferences, 

c) Safari  
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac, 

d) Microsoft Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies. 

7. Ustawienia przeglądarki internetowej mogą zostać zmienione przez Użytkownika w 
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w 
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować Użytkownika o ich 
każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, 
smartfonie, tablecie). 

8. Użytkownik w każdej chwili wycofać zgodę na zapisywanie na swoim urządzeniu 
końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie) plików cookies poprzez wyłączenie 
pobierania plików cookies - postępując zgodnie z instrukcją przeglądarki internetowej, z 
której korzysta oraz usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki.  

9. W przypadku wycofania zgody pliki cookies wciąż mogą na urządzeniu końcowym 
zapisywać pliki wyłącznie niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. 
Użytkownik może zmodyfikować te ustawienia w ramach przeglądarki internetowej, ale w 
takim przypadku, może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, 
Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści zamieszczonych w Serwisie, nie 
będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach 
może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie strony Serwisu.  

10. Centrum Edukacyjne No. 1 używa narzędzia Google Analytics w celu analizy użytkowania 
strony Serwisu. Narzędzie Google Analytics gromadzi dane statystyczne i inne informacje 
o sposobie użytkowania Serwisu, wykorzystując do tego pliki cookie, które są 
przechowywane na komputerze Użytkownika. Zebrane informacje związane z Serwisem są 
wykorzystywane przez Centrum Edukacyjne No. 1 do tworzenia raportów na temat 
użytkowania Serwisu. Google będzie przechowywał i wykorzystywał te informacje przez 
okres od 30 dni do 24 miesięcy, w zależności od rodzaju pliku cookie. Polityka prywatności 
Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html. 

11. Centrum Edukacyjne No. 1 informuje, że jest uprawnione do dokonywania okresowych 
aktualizacji niniejszej „Polityki Cookies”. Po dokonaniu każdej aktualizacji zmodyfikowana 
„Polityka cookies” będzie mieć zastosowanie do Użytkowników i przekazywanych przez 
nich danych począwszy od daty aktualizacji „Polityka cookies”. O dokonaniu aktualizacji 
„Polityki Cookies” Centrum Edukacyjne No. 1 poinformuje Użytkowników za 
pośrednictwem strony Serwisu. 


