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POLITYKA PLIKÓW COOKIES TAPPOL SP. Z O.O. 

 

Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do sposobów ich wykorzystania na stronie internetowej, 

której właścicielem jest Administrator, tj. w serwisie: www.tappol.pl. 

 

1. Czym są pliki cookies? 

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach 

końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają 

rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do 

jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której 

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na identyfikację osób fizycznych, jednakże z uwagi na 

dbałość Administratora, z jaką podchodzi do ochrony danych osobowych swoich klientów, 

stosowane są do nich środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. Zapisywanie cookies w 

pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie użytkownika lub jego sprzęt. 

Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi. 

Używane przez Tappol ciasteczka są bezpieczne dla Państwa urządzeń. 

 

2. Do czego są używane pliki cookies? 

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji 

użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są też w celu tworzenia 

anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik 

korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem 

personalnej identyfikacji użytkownika. 

Używane są trzy rodzaje plików cookies: 

a. przechowujące preferencje odwiedzającego; 

b. zapewniające operacyjność strony internetowej; 

c. gromadzące dane analityczne. 

Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian 

konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika. 
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3. Jakie pliki cookies są używane oraz jak długo są przechowywane? 

Administrator używa następujących plików cookies: 

a. Ciasteczka sesji – do utrzymywania sesji. Te pliki działają podczas Państwa wizyty na stronie 

Administratora, po czym są automatycznie usuwane; 

b. Ciasteczka trwałe – po odwiedzeniu witryny pozostaną na Państwa komputerze wraz z zapa-

miętanymi informacjami np. o Państwa skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą 

ustawienia podczas kolejnych odwiedzin, przez co użytkowanie serwisu www.tappol.pl będzie 

dla Państwa łatwiejsze. Pliki te są przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat. 

 

4. Usuwanie plików cookies. 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza 

umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w 

taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki 

internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 

ustawieniach przeglądarki internetowej. 

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 

stronie internetowej. 

 


