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Polityka prywatności plików cookies 

 

1. Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację 

niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies. 

 

2. Serwisy: blizejprzedszkola.pl, dlaprzedszkoli.eu, zwane dalej Serwisami, nie zbierają 

w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych  

w plikach cookies. 

 

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów  

i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Cookies 

zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  

 

4. Polityka Prywatności obowiązuje w serwisach internetowych: blizejprzedszkola.pl, 

dlaprzedszkoli.eu, prowadzonymi przez CEBP 24.12 Sp. z o.o. z siedzibą  

w Krakowie, 30-437, przy ul. Kwiatowej 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod nr 0000487975, NIP: 

6793096735 REGON: 122994233, zwaną dalej CEBP.  

 

5. W ramach działania naszych Serwisów Internetowych używamy plików cookies do 

gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań 

Użytkownika, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych 

elementów Serwisów. 

5.1. Dane zawarte w plikach cookies mogą podlegać podstawowej formie 

profilowania, która służyć ma lepszej weryfikacji zainteresowań Użytkownika,  

a tym samym lepszemu dopasowaniu oferty. Nie wpływa to jednak na 

podstawowe prawa Użytkownika.  
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6. Możemy korzystać z narzędzi biznesowych Facebooka do wyświetlania i targetowania 

reklam. Oznacza to, że: 

a) osoby trzecie, w tym Facebook, mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały 

nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z 

witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów 

i targetowania reklam;  

b) Użytkownicy mogą wyłączyć gromadzenie i używanie informacji o nich do 

obsługi targetowania reklam w sposób opisany w punkcie 9 niniejszej Polityki 

prywatności; 

c) mechanizm umożliwiający Użytkownikom dokonanie wyboru został opisany w 

punkcie 9 niniejszej Polityki prywatności.  

6.1. Użytkownik, bez zmiany ustawień przeglądarki, wyraża zgodę na korzystanie z 

narzędzi biznesowych Facebooka w celu przechowywania plików cookie i innych 

danych oraz uzyskiwanie do nich dostępu na jego urządzeniu. 

 

7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” 

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). 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. 

 

8. Przechowywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu 

końcowym Użytkownika Serwisów. 

 

9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies  

w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów mogą dokonać  

w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą 
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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 Serwisów. Szczegółowe 

informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są  

w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Opisane przez 

producentów sposoby blokowania przyjmowania plików cookies:  

Blokada przyjmowania plików cookies w przeglądarce Firefox 

Blokada przyjmowania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer 

Blokada przyjmowania plików cookies w przeglądarce Chrome 

Blokada przyjmowania plików cookies w przeglądarce Safari 

 

10. Operator Serwisów informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą 

wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

 

11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów  

i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu 

reklamodawców oraz partnerów. 

 

12. W przypadku, gdyby Użytkownik Serwisów uznał te informacje za mało 

wystarczające, może zwrócić się pisemnie do: CEBP 24.12 Sp. z o.o., 30-437 Kraków, 

ul. Kwiatowa 3. 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies i poznać schemat ich działania, 

odwiedź stronę www.wszystkoociasteczkach.pl 

 

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

