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"Cookies” 

Podobnie jak zdecydowana większość stron internetowych, strona internetowa 
Graitec (zwana dalej "stroną") wykorzystuje technologię, która zbiera informacje, 
które pomagają nam poprawić Twoje doświadczenie online, oferując Ci 
spersonalizowane usługi: "cookies". 

Co to jest "cookie"? 

Plik "cookie" to niewielki plik identyfikowany przez kod, który może być przekazywany 
do przeglądarki użytkownika podczas łączenia się ze stroną internetową. Państwa 
przeglądarka będzie przechowywała ten plik cookie przez określony czas i przy 
każdym kolejnym logowaniu. Te "ciasteczka" spełniają różne cele, które czasami są 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania odwiedzanej strony internetowej lub 
pozwalają nam zaoferować Państwu bardziej zoptymalizowane i spersonalizowane 
doświadczenie. 

Ściśle niezbędne pliki cookie 

Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i 
nie mogą być wyłączone przez nasze urządzenia techniczne. Są one zazwyczaj 
aktywowane tylko w odpowiedzi na działanie z Twojej strony, np. gdy wypełniasz 
formularz, aby się z nami skontaktować lub otrzymać od nas informacje. Możesz 
ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o użyciu tych plików 
cookie, ale niektóre funkcje strony mogą nie działać. Wszystkie informacje zebrane 
przez te pliki cookie są zagregowane i zanonimizowane. 

Funkcjonalność plików cookies 

Te pliki cookie są wykorzystywane do poprawy personalizacji naszej strony, np. 
korzystania z filmów i usług komunikacyjnych. Mogą być aktywowane przez nas lub 
przez strony trzecie, których usługi są wykorzystywane na stronach naszej witryny. 
Jeśli ten rodzaj plików cookie nie zostanie zaakceptowany, niektóre funkcje strony 
lub oferowane usługi mogą nie działać. Wszystkie informacje zebrane przez te pliki 
cookie są zagregowane i zanonimizowane. 

Pliki cookie dotyczące wydajności 

Te pliki cookie pozwalają nam na statystyczną analizę pewnych parametrów, takich 
jak liczba wizyt i źródła ruchu na naszej stronie internetowej. Dzięki nim wiemy, które 
strony są najczęściej odwiedzane i możemy ocenić łatwość nawigacji w naszej 
witrynie. Wszystkie informacje zebrane przez te pliki cookie są zagregowane i 
zanonimizowane. Jeśli zdecydują się Państwo na wyłączenie tych plików cookie, 
trudniej będzie nam analizować skuteczność naszej strony i wdrażać odpowiednie 
środki zaradcze. 



Spersonalizowane reklamowe pliki cookies

Te pliki cookie mogą być włączone na naszej stronie przez naszych partnerów 
reklamowych. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do serwowania Ci 
odpowiednich reklam na innych stronach. Działają one wyłącznie poprzez 
identyfikację Twojej przeglądarki i urządzenia (komputer, tablet lub telefon 
komórkowy).  

Pliki cookie dotyczące osobistych i zawodowych sieci społecznościowych

Te pliki cookie są aktywowane przez usługi sieci społecznościowych, które dodaliśmy 
do naszej strony, aby umożliwić Ci dzielenie się naszymi treściami z Twoimi 
przyjaciółmi i znajomymi, którzy sami korzystają z tych zawodowych lub osobistych 
sieci społecznościowych. Pozwalają nam one śledzić Państwa przeglądanie innych 
stron i oferować Państwu treści lepiej dostosowane do Państwa profilu. Jeśli ta 
kategoria plików cookie nie zostanie zaakceptowana, nie będzie można korzystać z 
tych narzędzi udostępniania, a nawet ich przeglądać. 

Jak używamy plików cookie na tej stronie? 

Używamy plików cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji wymienionych w 
niniejszej polityce prywatności. Nie używamy tej technologii do zbierania 
jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację użytkownika bez jego zgody. 
Stosowane przez nas pliki cookie mają na celu w szczególności pomóc nam w 
zapewnieniu Państwu najbardziej odpowiedniej i spersonalizowanej usługi oraz 
poprawić Państwa doświadczenia przy następnej wizycie, na przykład poprzez 
zaoszczędzenie czasu na znalezienie poszukiwanych informacji.  

Pliki cookie używane na tej stronie pozwalają nam na; 

- Sporządzenie statystyk dotyczących korzystania i przeglądania naszej strony, 
zidentyfikowanie sekcji, z których użytkownik korzystał najczęściej oraz śledzenie 
jego preferencji technologicznych.
- Aby zapamiętać informacje związane z formularzem, który wypełniłeś na naszej 
stronie.
- Aby korzystać z Google Analytics lub innych narzędzi analitycznych. Aby dowiedzieć 
się więcej o Google Analytics, odwiedź stronę internetową Google http://
www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
- Aby zaprosić Cię do korzystania z platform lub ofert naszych partnerów (osobistych 
lub zawodowych sieci społecznościowych itp.). Wydawanie i wykorzystywanie plików 
cookies przez podmioty trzecie podlega polityce prywatności tych podmiotów.
- Aby dostosować prezentację naszej strony do preferencji komputera, z którego 
korzystasz (używany język, rozdzielczość wyświetlacza, system operacyjny itp.) 
podczas Twoich wizyt.
- W celu personalizacji stron głównych lub niektórych sekcji witryny.
- Aby wdrożyć środki bezpieczeństwa, na przykład, gdy użytkownik jest proszony o 
ponowne połączenie z treścią lub usługą po upływie określonego czasu.
- Aby wysyłać Państwu ukierunkowane wiadomości marketingowe, reklamowe i 
promocyjne oraz inne informacje, które mogą być dla Państwa interesujące.

Jak ustawić preferencje dotyczące plików cookie? 

Preferencje dotyczące plików cookies można skonfigurować poprzez dostęp do 
konsoli ustawień plików cookies, która jest oferowana użytkownikowi po zalogowaniu 
się na stronie. 



Możliwe jest również takie skonfigurowanie oprogramowania przeglądarki, aby pliki 
cookies były zapisywane na komputerze użytkownika lub przeciwnie, aby były 
odrzucane, systematycznie lub częściowo. Konfiguracja każdej przeglądarki zależy 
od niej i jest opisana w jej menu pomocy. 
Poprzez odrzucenie niektórych plików cookies Państwa komfort korzystania z 
serwisu może ulec pogorszeniu, a dostęp do niektórych treści może być utrudniony. 




