
Polityka cookies 

 

Cel Polityki 

Postanowienia Polityki cookies zawierają informacje i zasady dotyczące stosowania plików 
cookie na stronie www.ciechagro.pl, domenie internetowej CIECH Sarzyna S.A. oraz 
zbieranych danych, w tym danych osobowych w związku ze świadczeniem usług lub 
rejestracją zgłoszeń. 

 

Dane osobowe 

Pani / Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu 
zamieszkania itp. przekazane przez wirtualnego asystenta Cieszka są podawane 
dobrowolnie. CIECH Sarzyna S.A. przetwarza te dane w celu zrealizowania uzasadnionego 
interesu administratora. 

Więcej informacji na temat przetwarzania Pani / Pana danych osobowych znajduje się w 
Polityce Prywatności. 

 

Czym są pliki cookie 

Pliki cookie (w języku polskim: „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które są tworzone przez 
przeglądarkę internetową w sposób automatyczny, podczas odwiedzin na stronie WWW.  

Informacje zawarte w konkretnym pliku cookie są odczytywane tylko i wyłącznie poprzez 
stronę WWW, z której pochodzi dany plik. W związku z tym strona WWW nie ma dostępu 
do innych plików znajdujących się na Pani / Pana komputerze. 

Dzięki plikom cookie, strona WWW otrzymuje informacje o tym, w jaki sposób z niej 
skorzystasz oraz może dostosowywać treści, które są Pani / Panu wyświetlane lub też 
zaoferować pomoc. 

 

Do czego wykorzystywane są pliki cookie na stronie 

Pliki cookie zbierane są m.in. dla prawidłowego działania portalu (niezbędne),  poprawy 
komfortu użytkownika, a także w celach statystycznych i marketingowych. Opcjonalne pliki 
cookie pozwalają np. na wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które mogą odpowiadać 
bardziej preferencjom użytkownika. 

 
Jak długo wykorzystujemy pliki cookie 

Okres przechowywania plików cookie zależy od nich rodzaju. Wykorzystujemy dwa rodzaje 
plików cookie: 

• sesyjne – pozostają na Pani / Pana urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej 
lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki te mają charakter tymczasowy, ale są 
niezbędne, aby niektóre funkcjonalności działały poprawnie;  

• stałe – pozostają na Pani / Pana urządzeniu przez określony czas albo do momentu 
ich ręcznego usunięcia. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w 

http://www.ciechagro.pl/


ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji 
na serwer za każdym razem, gdy odwiedzasz ponownie naszą stronę. 

 

Zarządzanie plikami cookie 

Po wyrażeniu zgody na korzystanie z plików cookie nadal istnieje możliwość dostosowania 
swoich preferencji. W tym celu należy przejść do czarnego przycisku w lewym dolnym rogu 
ekranu aby otworzyć okno do zarządzania plikami cookie. Następnie klikając w „zmień 
swoją zgodę”, za pomocą suwaków, możliwa jest edycja wyrażonych zgód na konkretne 
pliki cookie. 

Istnieje również możliwość usunięcia plików cookie w dowolnym momencie za pomocą 
ustawień przeglądarki internetowej. Usunięcie niezbędnych plików cookie może jednak 
sprawić, że portal nie będzie funkcjonował poprawnie. 

 

Lista plików cookies 

Nazwa Dostawca Czas 
wygaśnięcia Źrodło Kategoria 

     

     

 

 


