
 
 

Polityka Cookies 
 

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach 

Użytkownika za pomocą Plików Cookies 
 

1. Administratorem danych jest Ozeos Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Stanisława 

Sulimy 1/226, KRS: 0000930117, NIP: 5783150639. 

2. Portal Ozeos (serwis) używa Plików Cookies (z języka angielskiego – ciasteczka).  

3. Stosowane przez Administratora Pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. Za 

pośrednictwem Plików Cookies nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia użytkownika 

wirusów lub niechcianego oprogramowania innego typu.  

4. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i przechowywane przez 

oprogramowanie komputera przeglądarki. W momencie, gdy przeglądarka ponownie łączy się z 

daną stroną, przedmiotowa witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. 

Parametry Plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, 

który je utworzył.  

5. Pliki Cookies zawierają informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze 

stroną. 

6. Dzięki Plikom Cookies, osoba będąca właścicielem serwera WWW, który wysłał Pliki Cookies może 

ustalić: 

a. adres IP użytkownika,  

b. jakie strony odwiedził użytkownik przed wejściem na serwer WWW, 

c. przeglądarkę internetową, z której korzysta użytkownik,  

d. czy nie wystąpiły błędy podczas wyświetlania strony internetowej,  

e. dostawcę usług internetowych użytkownika, 

f. datę oraz czas odwiedzin strony internetowej, 

g. lokalizację użytkownika, 

h. rodzaju systemu operacyjnego,  

i. języka. 

7. Dane, o których mowa w ust. 6 nie są kojarzone z konkretnym użytkownikiem strony internetowej 

lecz urządzeniem (komputerem) podłączonym do sieci Internet, na którym Pliki Cookies zostało 

zapisane.  

8. Cel przechowywania oraz przetwarzania Plików Cookies uzależniony jest od stosowanych przez 

Administratora rozwiązań informatycznych (wtyczek, usług, itp.): 

a. Serwis AdSense: używa Plików Cookie, aby poprawiać jakość reklam. Częste zastosowania to 

m.in. kierowanie reklam na podstawie tematów, które interesują użytkowników, ulepszanie 

raportów o skuteczności kampanii i pomijanie reklam, które użytkownik już widział. 



 
 

b. Wtyczka Linkedin używa Plików Cookie w następujących celach: 

i. Uwierzytelnianie - za pomocą Plików Cookie portal www.linkedin.com może zidentyfikować 

użytkownika i zweryfikować jego konto, 

ii. Bezpieczeństwo – Pliki Cookies gwarantują utrzymywanie bezpieczeństwa konta użytkownika 

w serwisie oraz wykrywanie złośliwych działań oraz przypadków naruszenia po stronie 

użytkownika, 

iii. Preferencje, funkcje i usługi – Pliki Cookies pomagają w łatwiejszym wypełnianiu formularzy 

zamieszczonych w serwisie i zapewniają użytkownikowi funkcje, informacje i dopasowane 

treści w połączeniu z wtyczkami stosowanymi przez Administratora, 

iv. Treść niestandardowa - Pliki Cookies odpowiadają za dostosowywanie sposobu korzystania 

przez użytkownika z serwisu, 

v. Reklama - Pliki Cookies odpowiadają za prezentację użytkownikowi istotnych reklam, zarówno 

w serwisie, jak i poza nimi oraz pozwalają mierzyć skuteczność takich reklam. Pliki Cookies 

są wykorzystywane by stwierdzić, czy treści zostały zaprezentowane użytkownikowi lub czy 

osoba, której zaprezentowano reklamę, powróciła i podjęła działanie (np. pobrała 

dokumentację lub dokonała zakupu) w innej witrynie, 

vi. Analityka i badania - Pliki Cookies pozwalają dowiedzieć się więcej o skuteczności usług 

Administratora i wtyczek w różnych lokalizacjach. 

c. Wtyczka Facebook używa Plików Cookie w następujących celach:: 

i. Uwierzytelnianie - za pomocą Plików Cookies Facebook może zidentyfikować użytkownika i 

zweryfikować jego konto, 

ii. Bezpieczeństwo – Pliki Cookies gwarantują utrzymywanie bezpieczeństwa konta użytkownika 

w serwisie oraz wykrywanie złośliwych działań oraz przypadków naruszenia po stronie 

użytkownika, 

iii. Reklama – Pliki Cookies pozwalają wyświetlać reklamy i przedstawiać rekomendacje dla firm 

i innych organizacji osobom, które mogą być zainteresowane produktami, usługami lub celami, 

które promują, 

iv. Funkcje – Pliki Cookies przechowują preferencje oraz sposób interakcji, co pozwala na 

dostarczanie spersonalizowanych treści, 

v. Wydajność – Pliki Cookies pomagają kierować ruch między serwerami, 

vi. Analiza – Pliki Cookies pomagają ustalić sposób korzystania z serwisu oraz umożliwiają 

identyfikację funkcjonalności wymagających poprawy. 

d. Usługi Google Analytics używa Plików Cookie w następujących celach: rozróżnianie 

użytkowników, rozróżnianie sesji dla danego użytkownika, utrwalanie liczby wizyt na stronie, 

zapamiętanie źródła, które skierowało użytkownika na stronę serwisu, zapamiętanie startu jak i 

zakończenie sesji użytkownika. 

9. Strona wykorzystuje następujące Pliki Cookies:  



 
 

a. „niezbędne” Pliki Cookies (JSESSIONID), umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w 

ramach serwisu i gwarantujące prawidłowy przebieg procesu uwierzytelniania oraz 

bezpieczeństwo („niezbędne” Pliki Cookies przechowywane są przez okres 30 minut),  

b. „analityczne” Pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 

internetowych serwisu tj.: 

i. _ga - google.com, które przechowywane są przez okres 24 miesięcy, 

ii. gid - google.com , które przechowywane są przez okres 24 godzin, 

c. „reklamowe” Pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych 

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań tj.: 

i. NID - google.com, które przechowywane są przez okres 6 miesięcy, 

ii. fbp / fr* - facebook.com, które przechowywane są przez okres 3 miesięcy lub bezterminowo, 

iii. BizoID - linkedin.com, które przechowywane są przez okres 6 miesięcy, 

iv. IDE - google.com, które przechowywane są przez okres 6 miesięcy (przedmiotowe Pliki 

Cookies przetwarzane są celem weryfikacji konwersji oraz oceny kampanii marketingowych 

w sieci Google). 

10. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies 

poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.  

11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w 

przeglądarce internetowej, której używa. 

12. Ograniczenie stosowania Plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 

stronie internetowej. 

13. Jak wskazano w pkt. 8, Administrator może korzystać w serwisie z wtyczki Linkedin. Przeglądarka 

użytkownika nawiązuje połączenie z serwerami Linkedin i przekazuje jego dane (w tym adres IP) 

nawet, gdy nie jest on zalogowany lub nie posiada założonego konta. Cel i zakres zbierania danych 

oraz wszelkie zasady polityki prywatności dotyczące portalu Facebook dostępne są pod adresem: 

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

14. Jak wskazano w pkt. 8, Administrator może korzystać w serwisie z wtyczki Facebook. Przeglądarka 

użytkownika nawiązuje połączenie z serwerami Facebooka i przekazuje jego dane (w tym adres IP) 

nawet, gdy nie jest on zalogowany lub nie posiada założonego konta. Cel i zakres zbierania danych 

oraz wszelkie zasady polityki prywatności dotyczące portalu Facebook dostępne są pod adresem: 

http://www.facebook.com/policy.php. Aby uniemożliwić powiązanie danych zbieranych za pomocą 

wymienionej wtyczki z profilem użytkownika, przed odwiedzeniem strony Sklepu internetowego 

może wylogować się ze strony internetowej Facebook. 

15. Jak wskazano w pkt. 8, Administrator może korzystać z w serwisie z usług Google Analytics, które 

służą do analizy zachowania użytkownika nas stronie internetowej serwisu. Dane przetwarzane w 

tym celu mają charakter anonimowy. Gromadzone informacje nie zawierają danych osobowych, lecz 

m.in. informacje o przeglądarce, z której Użytkownik odwiedza stronę Sklepu internetowego, jego 



 
 

zachowanie na stronie Serwisu, adres IP, domenę czy lokalizację. Szczegółowy cel i zakres 

zbierania danych oraz wszelkie zasady polityki prywatności dotyczące narzędzi Google dostępne są 

pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=zz.   

  Aby uniemożliwić udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności użytkownika na stronie 

Sklepu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google Inc. dostępny pod 

adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 

 


