
POLITYKA STOSOWANIA COOKIES 

dla strony ststv.pl 

 

 

I. Informacje ogólne  

1. Dane osobowe oraz eksploatacyjne użytkowników Serwisu są chronione i 

przetwarzane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności określonych m.in. w: 

− Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016, dalej: „RODO”); 

− ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „UODO”); 

− ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz.U.2020.344, dalej: „UŚU”); 

2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą polityką. Dalsze użytkowanie 

Serwisu, poza przeglądaniem jego zawartości, oznacza, że Użytkownik zna 

i akceptuje politykę i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń. 

3. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z 

obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami 

oraz w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. 

 

II. Podstawa zbieranie danych  

1. Użytkownik jest uprawniony do przeglądania Serwisu bez udostępniania danych 

osobowych. Przeglądane zasoby Serwisu identyfikowane są poprzez adresy 

URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera 

www jest następujący: 

− publiczny adres IP z którego nadeszło zapytanie; 

− nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http - o ile jest możliwa; 

− czas nadejścia zapytania; 

− pierwszy wiersz żądania http; 

− kod odpowiedzi http; 

− liczbę wysłanych przez serwer bajtów; 

− adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)- w przypadku 

gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik; 

− informacje o przeglądarce użytkownika; 

− informacje o lokalizacji użytkownika; 

− system operacyjny użytkownika; 

− informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. 



2. Dane eksploatacyjne wymienione powyżej wykorzystane są w celach 

administracyjnych, diagnostycznych oraz statystycznych (patrz: pkt II ust 4h) 

. Dane mogą służyć także do takich celów jak analiza demograficzna 

użytkowników, zestawienia rodzajów używanych przeglądarek internetowych, 

ochrona przed botami i spamem . Okresowa analiza tych danych pozwala na 

wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Serwisu, a także na ciągłą 

poprawę ich jakości.  

3. Dane eksploatacyjne wymienione powyżej nie są powiązane z konkretnymi 

użytkownikami przeglądającymi stronę, dlatego użytkownicy pozostają 

anonimowi. 

 

Ujawnianie danych eksploatacyjnych innym podmiotom  

Administrator może udostępnić dane Użytkowników starannie dobranym podmiotom lub 

osobom, które przetwarzają dane eksploatacyjne na potrzeby Administratora serwisu, 

przy zastosowaniu wszelkich właściwych środków ochrony poufności i bezpieczeństwa 

informacji.  

 

III. Bezpieczeństwo  

1. Każdy użytkownik powinien regularnie badać, czy komputer, z którego korzysta nie jest 

zainfekowany złośliwym oprogramowaniem oraz dbać o aktualizuję stosowanych 

programów antywirusowych i oprogramowania typu firewall. Jeśli oprogramowanie 

stwierdzi obecność w systemie jakichkolwiek niebezpiecznych aplikacji, należy je usunąć 

przed jakąkolwiek próbą logowania do serwisu. 

2. W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające użytkownikom 

bezpośredni dostęp do innych stron internetowych. Administrator serwisu nie ma wpływu 

na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę 

wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Po przejściu na 

inne strony, należy zapoznać się z ustalonymi tam zasadami.  

 

IV. Pliki cookies (ciasteczka)  

1. Pliki cookies (ciasteczka) są to informacje tekstowe, wysyłane przez stronę www 

i zapisywane przez przeglądarkę internetową po stronie użytkownika. Informacje te mogą 

być odczytywane i zmieniane przez podmiot, który je utworzył. Cookies umożliwiają 

dostosowanie zawartości strony do preferencji użytkownika oraz zoptymalizowanie 

sposobu korzystania przez danego Użytkownika ze strony. Mechanizm cookies umożliwia 

także utrzymanie sesji użytkownika, dzięki czemu nie ma potrzeby logowania się na każdej 

podstronie Serwisu oraz tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób 

użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 

struktury i zawartości. 

2. Pliki cookies, w zależności od przeznaczenia mogą być przechowywane przez określony 

czas, do zamknięcia przeglądarki lub na stałe (do czasu usunięcia ich przez użytkownika). 

Cookies przechowywane na stałe wykorzystywane są w przypadku, kiedy informacje w 



nich zapisywane chcemy zachować nawet po zamknięciu przeglądarki. Użytkownicy 

większości przeglądarek mają możliwość ograniczenie maksymalnego czasu 

przechowywania takiego pliku na komputerze. Lista strona opisujących ustawienia cookies 

w popularnych przeglądarkach znajduje się w dalszej części dokumentu. 

3. Dane przechowywane w cookies nie mają żadnego wpływu na ustawienia i 

funkcjonowanie zainstalowanego w komputerze użytkownika oprogramowania. Zasięg ich 

działania ogranicza się wyłącznie do przeglądarki internetowej i strony, która je 

zainstalowała. 

4. W celu zapewnienia funkcjonalności, dla analiz i w celach reklamowych Administrator 

korzysta z usług stron trzecich, które mogą tworzyć i wykorzystywać pliki cookie i podobne 

technologie na stronie internetowej i aplikacjach obsługiwanych przez Administratora, a 

także na stronach internetowych i aplikacjach innych niż te obsługiwane przez 

Administratora. Dodatkowe informacje o celach i zakresie zbierania i przetwarzania 

danych przez te podmioty, jak również o swoich prawach oraz ustawianiu opcji by chronić 

swoją prywatność, można uzyskać w politykach prywatności tych podmiotów.  

5. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na 

komputerze użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą w każdej chwili dokonać zmiany 

tych ustawień. Popularne przeglądarki internetowe umożliwiają automatyczne 

dopuszczenie zapisu plików cookies, blokowanie ich automatycznej obsługi lub 

każdorazowe potwierdzanie możliwości ich zapisania na komputerze użytkownika. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

6. Na wymienionych poniżej stronach internetowych zawarte są szczegółowe informacje 

dotyczących ustawień obsługi plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach 

internetowych: 

● Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html) 

● Firefox (http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka) 

● Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-

cookies-in-internet-explorer-9) 

● Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647) 

● Safari (http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-

cookie/) 

7. Wyłączenie cookies znacznie ogranicza funkcjonalność większości stron, w skrajnym 

wypadku może także całkowicie uniemożliwić korzystanie z danej witryny. 

8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:  

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług 

wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;  

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;  
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c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 

korzystania ze stron internetowych Serwisu;  

d) „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.;  

e) cookies sieci społecznościowych: te pliki cookies mogą być zapisywane na 

urządzeniu Użytkownika przez witryny sieci społecznościowych, aby umożliwić 

udostępnianie treści z Serwisu. Te witryny sieci społecznościowych są ujawnione 

w serwisie za pomocą przycisków, umożliwiających identyfikowanie użytkownika 

w trakcie wizyty w Serwisie. Dodatkowe informacje o tych aplikacjach można 

znaleźć w konkretnych zasadach ochrony prywatności każdej z tych witryn sieci 

społecznościowych. 

9. Witryna wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z 

wykorzystywaniem plików cookies i podobnych technologii pochodzących od podmiotów 

trzecich: 

a) analiza i statystyka 

ADMINISTRATOR wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak 

liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki 

internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, 

odwiedzone podstrony etc. W tym zakresie ADMINISTRATOR korzysta z Google 

Analytics, AdForm, Criteo, Facebook, Doubleclick, DV360, co wiąże się z 

wykorzystaniem plików cookies tych firm. W ramach mechanizmu do zarządzania 

ustawieniami plików cookies Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy w 

ramach świadczonej usługi ADMINISTRATOR będzie mógł korzystać z funkcji 

marketingowych, czy nie. 

b) marketing 

ADMINISTRATOR korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak: AdForm, 

DV360, Doubleclick, Facebook Pixel, Facebook Custom Audience oraz Criteo co 

wiążę się z wykorzystywaniem plików cookies tych firm. W ramach ustawień plików 

cookies Użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez 

ADMINISTRATOR w jego przypadku z tych narzędzi czy nie. 

c) remarketingowe 

ADMINISTRATOR korzysta z narzędzi m.in. Google Ads, AdForm, Facebook, 

DV360, Doubleclick, Criteo co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies 

dotyczących tej usługi. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami 

plików cookies Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy ADMINISTRATOR 

będzie mógł w jego  przypadku korzystać z tych narzędzi czy nie. 

 

V. Prawa autorskie . 

1. Wszelkie prawa osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (graficznych, 

tekstowych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. 



2. Serwis oraz jego wszystkie elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jednolity Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

roku zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 

2019.05.30 z późn. zm). 

 

VI. Postanowienia końcowe  

1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych zasad. 


