
Polityka plików cookies w GIGANET Paweł Jastrzębski

Czym są pliki cookies?

Ciasteczka (ang. cookies) – to informacje tekstowe, które są wysyłane przez serwer i zapisywane po
stronie użytkownika, najczęściej na dysku twardym. Jedynie serwer, który utworzył ciasteczko może
odczytywać informacje w nich zawarte dzięki domyślnym parametrom ciasteczek. Cookies używa 
się najczęściej w przypadku sond, sklepów internetowych, modułów logowania, statystyk strony.

Zastosowanie

Cookies mogą zawierać różne rodzaje informacji o osobie odwiedzającej daną stronę WWW i 
historii jego łączności z konkretną witryną, a dokładniej mówiąc serwerem. Najczęściej ciasteczka 
wykorzystywane są do tego aby serwer mógł wygenerować przeznaczoną dla użytkownika stronę. 
Dzięki temu możliwe jest tworzenie spersonalizowanych stron internetowych, umożliwienie 
logowania, czy też obsługi zakupów w przypadku sklepów internetowych. Często również 
ciasteczka wykorzystywane są do zbierania statystyk aktywności na witrynie.

W jakim celu możemy korzystać z plików cookies?

•pliki cookies wykorzystujemy do odczytywania i analizowania statystki m.in. Google AdWords 
a także usług typu Google Maps, narzędzi FaceBook, czy też filmów zamieszczonych w serwisie 
You Tube

•pliki cookies mogą służyć zapewnieniu bezpieczeństwa, mogą być także wykorzystywane do 
wykrywania nadużyć obrębie serwisu.

•zawartość stron internetowych serwisu może dzięki plikom cookies zostać dostosowana do 
preferencji użytkownika. Dzięki temu możemy również optymalizować korzystanie ze stron 
internetowych

•utrzymujemy sesję użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej 
podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

•pliki cookie umożliwiają uniknięcie wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu 
użytkownikowi

•w naszym serwisie używamy również plików cookies związanych z tzw. sesją. Są 
wykorzystywane do spraw technicznych, takich jak np. logowanie czy nawigacja. Oznacza to iż 
cookies utrzymywane są tylko podczas przeglądania strony gdy przeglądarka jest 
uruchomiona. W momencie zamknięcia przeglądarki pliki cookies są kasowane.

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz u producenta używanej przez siebie przeglądarki. 
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