
 
 

POLITYKA COOKIES SIDLY SP. O. O. 

I. PLIKI COOKIES 

Pliki cookie (tzw. "ciasteczka") to małe pliki tekstowe, które są wysyłane z serwerów odwiedzanych 

stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne rozwiązania 

technologiczne na komputerach osobistych. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości 

usługi w stosowanym modelu biznesowym i usprawniają korzystanie z niej. Pliki te identyfikują osobę 

odwiedzającą stronę internetową przy kolejnych odwiedzinach strony www bądź też w ramach jednej 

wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np. związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia 

spersonalizowanych informacji.  

Pliki cookies stosowane na stronach Administratora, tj. na stronie: www.sidly.eu oraz na Platformie są 

bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookie trzymane są tylko 

te dane, które dana witryna czy aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp. Nie są w nich zatem 

przechowywane np. dane zewnętrzne dotyczące innych stron czy aplikacji. 

II. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE 

Plikami cookie stosowanymi na stronach serwisów SiDLY, można zarządzać za pośrednictwem ustawień 

przeglądarki internetowej. Przykładowo: (i) w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można 

wyłączyć wykorzystując następujące ustawienia: Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność/Zablokuj 

wszystkie ciasteczka, (ii) w przeglądarce Firefox pliki cookies można wyłączyć poprzez ustawienia: 

Narzędzia/Opcje/Prywatnosć. Zmiany, które wprowadzisz nie mają wpływu na pliki cookies, które są już 

przechowywane na komputerze. Pliki te możesz usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. 

Informujemy Cię, że jeżeli usuniesz pliki cookies, może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 

w ramach serwisu. 

III. PLIKI COOKIES STOSOWANE PRZEZ SIDLY 

SiDLY stosuje trzy rodzaje plików cookies: (i) sesyjne pliki cookies, (ii) trwałe pliki cookies, (iii) 

zewnętrzne pliki cookies. 

SESYJNE PLIKI COOKIE 

To niezbędne pliki cookie, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej i korzystanie 

z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Sesyjne pliki cookies są 

anonimowe i służą one do: optymalizacji oraz zwiększenia wydajności działania serwisów SiDLY. 

IV. TRWAŁE PLIKI COOKIES 

Trwałe pliki cookies zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, ale przez cały czas 

przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej 

funkcjonalnościami.  

Za pomocą tych plików cookie zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym 

dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookie 

związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu 

ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej usługi.  

Trwałe pliki cookies gromadzą informacje o użytkownikach oraz urządzeniach i przeglądarkach za 

pomocą, których użytkownicy odwiedzają strony SiDLY.  

 

SiDLY nie zbiera żadnych dodatkowych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika: są 

one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania stron, rozpoznania 

zainteresowań osób odwiedzających.  

 

 

http://www.sidly.eu/


 
 

Administrator używa ich do: 

I. optymalizacji oraz zwiększenia wydajności działania serwisów SiDLY, 

II. zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji 

kolorów.  

III. wymiany informacji z partnerami SiDLY w celu świadczenia usług. Informacje udostępniane w 

ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są 

stosowane do innych celów. 

IV. ZEWNĘTRZNE PLIKI COOKIE  

Zewnętrzne pliki cookie umożliwiają współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są 

cookie badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Są to też pliki 

związane z takimi usługami, jak przycisk 'like' czy 'share'. Zewnętrzne pliki cookies, które są stosowane 

to: 

1) połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować 

informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam na innych 

stronach internetowych, 

2) dostarczania firmom badawczym danych o ruchu na stronie i w aplikacjach, jak np. Google 

Analytics. 

Pliki cookies zbierane są przez SiDLY Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-020), ul. Chmielna 2/31 i 

nie są udostępniane podmiotom trzecim. 

 

 


