
Pliki cookies 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i 

przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj 

zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich 

na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i wyświetlenie strony 

internetowej dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co 

korzystanie ze stron staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych 

plików na urządzeniu użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych 

logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu czy dostosowanie strony do 

preferencji użytkownika, takich jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor. 

Korzystanie z podstawowych funkcjonalności serwisu internetowego Eltronik.net.pl 

(nazywanego dalej Serwisem) nie wymaga logowania ani podawania danych 

osobowych. Podanie danych osobowych i logowanie może być wymagane przy 

korzystaniu z określonych funkcjonalności Serwisu (np. umieszczanie ogłoszeń 

drobnych czy konkursy), jednak za każdym razem podanie danych osobowych jest 

dobrowolne. Żadne dane użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, 

chyba że wymaga tego prawo (ujawnianie logów na potrzeby postępowań 

prowadzonych przez organa ścigania) lub realizacja zobowiązań (np. wydanie 

nagrody w konkursie czy dochodzenie nieopłaconych należności). 

W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies. Używane są, żeby lepiej zrozumieć 

w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu i dostosować go tak, aby 

korzystanie z niego było jeszcze przyjemniejsze i efektywniejsze. Cookies 

stosowane są także w celach reklamowych i statystycznych. Żadne z cookies 

stosowanych przez wydawcę Serwisu nie umożliwiają identyfikacji tożsamości 

użytkownika. Nie mamy takiej intencji. 

Cookies stosują także m.in. partnerzy reklamowi wydawcy Serwisu, firmy 

badawcze i zewnętrzni dostawcy oprogramowania. W szczególności są to: 

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany 

Zjednoczone 

Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone 

Cookies można kontrolować z poziomu przeglądarki. W ustawieniach swojej 

przeglądarki możesz wybrać opcję, która nie pozwoli na zapisywanie żadnych 

cookies. 


