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PLIKI COOKIES  
na portalu Uprawnienia-budowlane.pl 

 

Serwis Uprawnienia-budowlane.pl korzysta z plików cookies, sygnałów nawigacyjnych, a 
także innych technologii, służących nam do gromadzenia danych – za każdym razem, 
kiedy odwiedzasz tę stronę www. Przedstawiamy sposób, w jaki wykorzystujemy pliki 
cookies oraz jakie działania może podjąć użytkownik, w związku z gromadzonymi przez 
Uprawnienia-budowlane.pl danymi. 
 

Pliki cookie – co to takiego 

 
Plikami cookies nazywamy niewielkie pliki tekstowe, których zawartością jest ciąg znaków 
– cyfr i liter, czyli znaków alfanumerycznych. Serwis Uprawnienia-budowlane.pl oraz jego 
partnerzy wysyłają pliki cookie ze swoich serwerów. Trafiają one do urządzeń i 
przeglądarek internetowych użytkowników, w których są przechowywane przez określony 
czas. W działalności serwisu Uprawnienia-budowlane.pl wykorzystujemy następujące typy 
plików cookies. 
 

 Sesyjne pliki cookie – są to pliki tymczasowe, usuwane wraz z zamknięciem 
przeglądarki / aplikacji. 

 

 Stałe pliki cookie – nazywane również plikami trwałymi. Po zamknięciu 
przeglądarki / aplikacji, w dalszym ciągu pozostają zapisane – ich ważność może 
być ustalona odgórnie, na kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt dni. Ulegają 
odświeżeniu po każdorazowym odwiedzeniu strony, która je wysłała. Pliki cookie 
mogą być usunięte ręcznie przez użytkownika. Stałe pliki cookie wykorzystywane 
są przez stronę, podczas jej kolejnego odwiedzenia. 

 

 Wstępne pliki cookie – pliki tworzone przez stronę odwiedzaną przez 
użytkownika. 

 

 Pliki cookie stron trzecich – pliki tworzone przez strony www partnerów (stron 
trzecich). 

 

 Znacznik nawigacyjny – inaczej jednopikselowy gif lub piksel. Jest to 
elektroniczny obraz, służący do zliczania liczby wyświetleń strony. Znaczniki 
nawigacyjne pozwalają także uzyskać dostęp do plików cookie. Znacznikiem 
nawigacyjnym może być zarówno pojedynczy obraz wielkości 1x1 px, jak także 
każdy inny, dowolny obraz umieszczony na stronie, np. banner reklamowy. 
Znaczniki nawigacyjne są również umieszczane w newsletterach w formacie HTML. 
Służą ich nadawcom do tego, aby sprawdzić ile osób wyświetliło daną wiadomość. 

 

Pliki cookie – do czego służą 

 

 Pliki cookie podstawowe – niezbędne do świadczenia usług użytkownikom strony, 
a także do zapewnienia prawidłowego działania serwisu. Przykładem mogą być pliki 
cookie wykorzystywane do logowania na stronie, jak również wykorzystywane w 



str. 2 
 

systemach płatności lub innych bezpiecznych obszarów na stronie. 
 

 Analityczne / wydajnościowe pliki cookies – pliki cookies pozwalające poprawić 
sposób działania strony, np. przez umożliwienie łatwiejszego znajdowania 
informacji. Pliki tego typu pozwalają rozpoznawać oraz zliczać użytkowników, jak 
również analizować w jaki sposób poruszają się po serwisie – które podstrony są 
najczęściej odwiedzane, w jakim czasie oraz w jakich obszarach ekranu najczęściej 
porusza się kursor. 

 

 Pliki cookie związane z funkcjonalnością – dzięki nim można rozpoznawać 
użytkowników powracających na stronę. Pliki tego typu pozwalają również na 
personalizowanie treści strony www, czyniąc ją zgodną z preferencjami każdego 
użytkownika. Przykładem może być automatyczna zmiana języka na wybrany 
poprzednim razem lub zmiana dotycząca regionu, którym zainteresowany jest 
użytkownik. 

 

 Pliki cookie stron trzecich – współpracujemy z partnerami, których serwery 
również mogą wysyłać pliki cookie do urządzeń i przeglądarek naszych 
użytkowników. Nasz serwis nie ma dostępu do tych plików ani nie posiada żadnych 
narzędzi, służących do ich kontroli. Za pliki cookie stron trzecich odpowiada firma, 
która je wysłała. Strona Uprawnienia-budowlane.pl nie bierze za nie 
odpowiedzialności. Zakładamy że pliki cookie stron trzecich są plikami 
analitycznymi lub wykorzystywanymi do personalizowania treści reklamowych. 

 

 Marketingowe pliki cookie – nazywane również plikami cookie do targetowania. 
Zbierają one informacje o wizytach na stronach naszego serwisu, jak również 
klikanych przez użytkownika linkach. Pliki służą personalizowaniu treści, tak aby 
były one zgodne z zainteresowaniami i preferencjami każdego użytkownika osobno. 

 

 Analityczne pliki cookie – pliki cookie tego typu służą do zbieraniu informacji o 
tym, w jakie interakcje z serwisem Uprawnienia-budowlane.pl wchodzą jego 
użytkownicy. Następnie dane te są nam przesyłane i zostają poddane analizie. 
Wyciągnięte wnioski służą ulepszeniu sposobu działania serwisu. Warto podkreślić 
że dane te są analizowane globalnie, a nie pojedynczo, w odniesieniu do 
indywidualnych użytkowników. 

 

Opcje kontrolowania sposobu użycia plików cookie w serwisie Uprawnienia-
budowlane.pl 

 
Opcje kontrolowania plików cookie dostępne są z poziomu ustawień przeglądarki 
internetowej. Każda przeglądarka posiada ustawienia, pozwalające blokować, 
akceptować, wykluczać i usuwać pliki cookie jednej lub wielu stron. Pozwala to precyzyjnie 
dostosować opcje ich tworzenia i użytkowania, zgodnie ze swoimi preferencjami. Należy 
podkreślić że zablokowanie wszystkich plików cookie, może się wiązać z ograniczeniem 
wybranych funkcjonalności w serwisie Uprawnienia-budowlane.pl lub brakiem dostępu do 
wybranych stron lub ich części. 
 
Więcej informacji na temat sposobu blokowania plików cookies oraz zalecanych 
konfiguracji ustawień przeglądarek pod kątem cookies można znaleźć na stronie 
www.allaboutcookies.org. Szczegółowe informacje związane z obsługą plików cookies 
można również znaleźć na firmowej stronie www wydawcy używanej przeglądarki 

http://www.allaboutcookies.org/
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internetowej. 
 

Częstotliwość aktualizowania plików cookies przez Uprawnienia-budowlane.pl 

 
Serwis Uprawnienia-budowlane.pl gwarantuje regularną weryfikację oraz jeśli jest to 
potrzebne, kontrolę oraz aktualizację plików cookies. Nasze działania podyktowane są 
troską o zapewnienie zgodności polityki cookies z obowiązującymi przepisami prawa. 
Umieszczona na początku polityki cookies data, określa czas jej ostatniej aktualizacji. 


