
Polityka cookies 

Czym są pliki cookies? 

Cookies (ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym 

(komputerze, telefonie czy tablecie), z którego korzystasz, gdy przeglądasz strony 

internetowe. 

Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę, tak aby była 

czytelna i dopasowana do Twoich preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 

unikalny numer. Dane te są zaszyfrowane a informacje, które są zawarte w cookies mogą być 

odczytane jedynie przez serwer, który je utworzył. 

Więcej informacji o tym, w jaki sposób działają cookies, można znaleźć na stronie:  

• http://www.allaboutcookies.org/ (w języku angielskim) 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (w języku polskim) 

   

Do czego używamy plików cookies w serwisach Bruk-Bet? 

Wykorzystywanie cookies nie ma na celu zidentyfikowania użytkownika serwisu, a jedynie 

zapewnienie wygody korzystania z naszych stron www. Cookies zapamiętują Twoją 

aktywność na naszych stronach internetowych i pozwalają nam zbierać dane statystyczne. 

Wykorzystujemy je, aby lepiej dopasować strukturę i zawartość stron do Twoich 

zainteresowań i potrzeb. 

Cookies stosujemy w celu:  

• zapamiętywania odwiedzin na stronie i Twoich preferencji dotyczących tej strony, 

• prezentacji reklam w sposób uwzględniający Twoje zainteresowania, 

• zintegrowania kampanii reklamowych z portalami społecznościowymi, dzięki czemu 

możemy Ci wyświetlać treści z innych portali, 

• mierzenia skuteczności akcji reklamowych i promocyjnych przeprowadzanych w 

serwisie, 

• zapamiętywania sesji logowania, dzięki czemu nie musisz ponownie logować się na 

każdej odwiedzanej podstronie serwisu a korzystanie z serwisu jest łatwiejsze, 

• prezentacji treści multimedialnych jak wideo, mapy w zależności od zapisanej w 

cookies informacji o Twoich działaniach. 

   

Jakie dane zbierają cookies? 

Dzięki wykorzystaniu plików cookies uzyskujemy informacje na temat Twojej aktywności na 

naszych serwisach www, w tym:  

• twój adres IP, 

• czas nadejścia zapytań, 

http://www.allaboutcookies.org/
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie


• czas wysłania odpowiedzi, 

• informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

• adres URL strony odwiedzonej przez Ciebie poprzednio (referer link) – w przypadku 

gdy przejście na stronę Bruk-Bet nastąpiło za pomocą przekierowania z innego 

serwisu, 

• informacje o Twojej przeglądarce. 

   

Kto otrzymuje dane zebrane przez cookies? 

Dane zebrane przez cookies otrzymuje Bruk-Bet sp. z o.o. z siedzibą w Nieciecza 199, 33-240 

Żabno. Jest on odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych. Ponadto 

niektóre z plików cookies są zamieszczane przez podmioty zewnętrzne, które uzyskują dostęp 

do informacji w nich zawartych. 

   

Jakich plików cookies używamy? 

Niezbędne pliki cookies   

Pliki cookies tego rodzaju są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu www. 

Dzięki niezbędnym plikom cookies możesz nawigować po serwisie i korzystać w pełni z jego 

funkcjonalności. Jeżeli wyłączysz niezbędne pliki cookies, to serwis może funkcjonować 

nieprawidłowo, a pojawiające się błędy mogą znacząco utrudnić Ci korzystanie z wielu jego 

funkcji. 

Analityczne pliki cookies 

Analityczne pliki cookies gromadzą ogólne informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z 

serwisu, np. które strony odwiedzasz najczęściej i czy otrzymujesz wiadomości o wystąpieniu 

błędów ze strony internetowej. Analityczne cookies nie gromadzą żadnych danych, które 

mogą doprowadzić do Twojej identyfikacji. Informacje gromadzone za pomocą plików 

cookies, pomagają nam poznać, w jaki sposób Ty i inni użytkownicy korzystasz ze stron 

internetowych. Dzięki temu poznajemy Twoje preferencje i polepszamy funkcjonowanie 

serwisu, dopasowując do nich strukturę i zawartość stron. 

Funkcjonalne pliki cookies 

Funkcjonalne pliki cookies pozwalają serwisowi na zapamiętanie Twoich wyborów i 

ustawień. Dzięki temu, że znamy Twoje preferencje możemy Ci zapewnić większą wygodę w 

poruszaniu się po naszych stronach internetowych. 

Reklamowe pliki cookies 

Reklamowe pliki cookies wykorzystujemy, aby dostosować informacje marketingowe do 

Twoich zainteresowań. Reklamowe cookies rejestrują Twoją wizytę w naszym serwisie i 

mogą przekazywać informacje dalej do innych podmiotów, np. do agencji reklamowych, z 

którymi współpracujemy w zakresie promocji, marketingu i reklamy. Agencje te również 

mogą umieszczać pliki cookies na Twoim urządzeniu. Ma to na celu optymalizację 

komunikacji marketingowej zarówno w naszym serwisie www, jak i na innych stronach 

internetowych. Tego rodzaju pliki cookies są zazwyczaj zamieszczane przez sieci reklamowe 

za zgodą odpowiedniego operatora serwisu (w tym przypadku za naszą zgodą). Reklamowe 

pliki cookies nigdy nie przetwarzają Twoich danych osobowych. 

Wszystkie przedstawione sekcje plików cookies mają na celu lepsze dostosowanie naszych 

działań i serwisu do Twoich potrzeb. Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego 



zarządzania plikami cookies. Jednak wyłączenie ich obsługi w przeglądarce może wpłynąć na 

dostępność i funkcjonalności oferowane na naszych serwisach. Zablokowanie wszystkich 

plików cookies może przyczynić się do nieprawidłowego funkcjonowania naszych serwisów. 

Pliki cookies dzielą się również na tymczasowe (sesyjne pliki cookies) i na bardziej stałe 

(trwałe pliki cookies):  

• sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu 

opuszczenia stron internetowych lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 

internetowej); 

• stałe – przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w 

ustawionych parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez 

Ciebie. 

   

W jaki sposób możesz zmienić ustawienia cookies? 

W większości przeglądarek obsługa cookies jest domyślnie włączona. Jeżeli nie chcesz, by 

pliki cookies były przechowywane na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić 

ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim 

serwisom na tworzenie plików cookies. Wyłączenie obsługi cookies może jednak 

spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu. 

Więcej informacji o tym, jak zarządzać ciasteczkami w swojej przeglądarce znajdziesz pod 

linkami: 

› Ciasteczka w przeglądarce Internet Explorer 

› Ciasteczka w przeglądarce Chrome 

› Ciasteczka w przeglądarce Firefox 

› Ciasteczka w przeglądarce Opera 

› Ciasteczka w przeglądarce Safari 

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
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

