
POLITYKA COOKIES 
 
 
 

1. 
W trakcie korzystania z niniejszego serwisu internetowego (dalej także: „Serwis INTRAVI”) w sposób 
automatyczny zbierane są informacje zawarte w plikach cookies. 
 

2. 
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu INTRAVI pliki cookies 
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu, tj.: 
 

INTRAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
ul. Komorowicka 140; 43-300 Bielsko-Biała 

e-mail: intravi@intravi.pl 
KRS: 0000340843; REGON: 241360186; NIP: 5532460495 

zwana dalej także: „INTRAVI”. 
 

3. 
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne (najczęściej małe pliki tekstowe), które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika podczas korzystania z serwisu 
internetowego. Celem ich zbierania jest zwiększenie funkcjonalności Serwisu INTRAVI, a w 
szczególności: 
 

 dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, w 
szczególności do wyświetlenia treści w wybranych przez Użytkownika języku (m.in. 
zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści, dopasowanie 
treści reklam emitowanych w serwisie oraz w sieci reklamowej); 

 tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (m.in. 
mierzenie ruchu użytkownika na stronach); 

 zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu. 
 

4. 
Pliki cookies są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane nie mają do nich dostępu. 
 

5. 
Pliki cookies zazwyczaj gromadzą ogólne dane na temat lokalizacji Użytkownika, sposobu rozpoczęcia 
korzystania z Serwisu, czas przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym etc. 
 

6. 
Przechowywane informacje w plikach cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian 
konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub Użytkownika 
końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 
 

7. 
Odpowiednio skonfigurowane pliki cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez 
serwer, który je utworzył. Pliki cookies nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu 
Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub 
funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące 
sposobu i formy korzystania z Serwisu INTRAVI. 



8. 
W ramach Serwisu stosowany jest jeden zasadniczy rodzaj plików cookies: pliki „stałe” (persistent 
cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas 
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 

9. 
Biorąc pod uwagę cel, dla którego INTRAVI gromadzi informacje o plikach cookies, dzielą się ona na 
następujące rodzaje: 
 

a) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika 
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub 
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

b) „wydajnościowe” pliki cookies – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu 
przez Użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu 
błędów; 

c) „statystyczne” pliki cookies – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu. 
 

10. 
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa, np. 
Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox) często domyślnie dopuszcza przechowywanie 
plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą jednak dokonać w 
każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w 
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach 
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu 
Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies 
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), najczęściej w sekcji 
dotyczącej ustawień prywatności. 
 

11. 
Najczęściej stosowana przeglądarka tj. Google Chrome, umożliwia następująca obsługę plików 
cookies: 
 

1) Należy kliknąć w zakładkę „Menu” (w prawym górnym rogu), a następnie w zakładkę 
„Ustawienia”, 

2) W sekcji „Prywatność” należy nacisnąć przycisk „Ustawienia witryn”. 
3) W sekcji „Pliki cookies i dane stron” można zmienić następujące ustawienia plików Cookies: 

 usuwanie plików cookies, 

 domyślne blokowanie plików cookies, 

 domyślne zezwalanie na pliki cookies, 

 domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki, 

 określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen. 
 

12. 
Wykorzystanie przez INTRAVI danych uzyskanych przy użyciu plików cookies, jest możliwe po 
wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika. Wycofanie zgody wskazanej powyżej, następuje przez 
usunięcie Plików cookies z przeglądarki internetowej. 
 

13. 
Brak obsługi plików cookie może skutkować ograniczeniem funkcjonalności Serwisu INTRAVI. 


