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POLITYKA STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES  
 

przez spółkę  
 

NETZURE S.C. Artur Jaźwiński, Mateusz Goła 

ul. Okólna 59, 62-510 Konin 

NIP: 6653040924 | REGON: 389472105 
 

w witrynie internetowej  
 

www.netzure.pl  
 
 

Szanowni Państwo 
 

Właścicielem serwisu internetowego i jednocześnie Administratorem Danych 

Osobowych jest NETZURE S.C. Artur Jaźwiński, Mateusz Goła z siedzibą przy ul. 

Okólnej 59/107A, 62-510 Konin, NIP: 6653040924, REGON: 389472105 (dalej jako: 

Spółka). Kontakt e-mail: biuro@netzure.pl. 
 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, by wiedzieli Państwo jak przetwarzane są 

Państwa dane osobowe, przedstawiamy poniżej zestaw najważniejszych informacji 

związanych ze stosowaniem plików cookies.  
 
 

I. Czym są pliki cookies? 

Pliki cookies to niewielkie pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu 
podczas odwiedzania stron. Są one stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub 

zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny.  

 

Plik cookie zawiera podstawowe informacje na temat nazwy strony z której pochodzi, czas istnienia na 

Twoim komputerze, przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki 

z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.  
 

Wykorzystujemy następujące kategorie plików cookies: sesyjne oraz stałe.  

• pliki sesyjne pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub 
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); 

• pliki stałe pozostają na urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich 

ręcznego usunięcia przez użytkownika. 
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Wykorzystujemy pliki cookies niezbędne w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wyświetlenia strony na naszym prawnie uzasadnionym interesie. Chodzi o zapewnienie 

podstawowych funkcji takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Są one domyślnie 

umieszczane na urządzeniu końcowym. Użytkownik może je wyłączyć zmieniając ustawienia 

przeglądarki jednakże wyłączenie ich może spowodować brak prawidłowego działania strony 

internetowej.  
 

Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookies opcjonalne (zarówno analityczne jak i reklamowe).   

Wykorzystywane są w celu badania preferencji osób korzystających z naszej strony z przeznaczeniem 

wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlania strony. Mogą być wykorzystane w 

celu tworzenia statystyk pomagających zrozumieć jak użytkownicy korzystają z serwisu. Pliki cookies 

reklamowe z kolei będą wykorzystywane w celu dostarczania użytkownikom treści reklamowych 
dostosowanych do ich preferencji.  

Wykorzystanie opcjonalnych plików cookies opiera się na zgodzie użytkownika.  

 
 

Poniżej przedstawiamy tabelaryczne zestawienie wykorzystywanych plików cookies 
przez nasz serwis internetowy 

 

 

PLIKI COOKIES ANALITYCZNE  
 

NAZWA PLIKU CEL STOSOWANIA OKRES 
PRZECHOWYWANIA 

_grecaptcha Wykorzystywany w celu odróżniania ludzi od botów.  
 
Dostawca: własne pliki cookies   

Trwały 

_GRECAPTCHA Wykorzystywany w celu odróżniania ludzi od botów.  
 
Dostawca: Google Analytics/Dostawca Google Inc. 

179 dni od ustawienia na 
stronie  

rc::a Wykorzystywany w celu odróżniania ludzi od botów.  
 
Dostawca: Google Analytics/Dostawca Google Inc. 

Trwały  

rc::b Wykorzystywany w celu odróżniania ludzi od botów.  
 
Dostawca: Google Analytics/Dostawca Google Inc. 

Do końca sesji (pliki 
sesyjne) 

rc::c Wykorzystywany w celu odróżniania ludzi od botów.  
 
Dostawca: Google Analytics/Dostawca Google Inc. 

Do końca sesji (pliki 
sesyjne) 
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PLIKI COOKIES STATYSTYCZNE I PREFERENCJE (OPCJONALNE) 
 

NAZWA PLIKU CEL STOSOWANIA OKRES 
PRZECHOWYWANIA 

_ga Plik cookie instalowany przez Google Analytics, oblicza dane 
dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi 
wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. 
Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje 
losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych 
użytkowników. 
 
Dostawca: własne pliki cookies   

2 lata od ustawienia 
na stronie 

_gat Plik cookie jest instalowany przez Google Universal Analytics w 
celu ograniczenia liczby żądań, a tym samym ograniczenia 
gromadzenia danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu. 
 
Dostawca: własne pliki cookies   

1 dzień od ustawienia 
na stronie  

_gid Zainstalowany przez Google Analytics plik cookie przechowuje 
informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony 
internetowej, jednocześnie tworząc raport analityczny dotyczący 
wydajności strony internetowej. Niektóre gromadzone dane 
obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło i strony, które 
odwiedzają anonimowo. 
 
Dostawca: własne pliki cookies   

1 dzień od ustawienia 
na stronie 

 
 
PLIKI COOKIES NIESKLASYFIKOWANE  
 

NAZWA PLIKU CEL STOSOWANIA OKRES 
PRZECHOWYWANIA 

cookielawinfo-checkbox-
funkcjonalne 

Niesklasyfikowany  
 
Dostawca: własne pliki cookies   

1 rok od ustawienia 
na stronie 

cookielawinfo-checkbox-inne Niesklasyfikowany  
 
Dostawca: własne pliki cookies   

1 rok od ustawienia 
na stronie 

cookielawinfo-checkbox-
marketingowe 

Niesklasyfikowany  
 
Dostawca: własne pliki cookies   

1 rok od ustawienia 
na stronie 

cookielawinfo-checkbox-
niezbedne 

Niesklasyfikowany  
 
Dostawca: własne pliki cookies   

1 rok od ustawienia 
na stronie 

cookielawinfo-checkbox-
preferencyjne 

Niesklasyfikowany  
 
Dostawca: własne pliki cookies   

1 rok od ustawienia 
na stronie 

cookielawinfo-checkbox-
statystyczne  

 

Niesklasyfikowany  
 
Dostawca: własne pliki cookies   

1 rok od ustawienia 
na stronie 
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W przypadku udzielania zgody na prowadzenie statystyk przy użyciu Google 
Analytics oraz konwersji reklam (Google Ad Words) Państwa dane będą 
przekazywane do Google LCC.  

• Omówienie Google dotyczące prywatności i ochrony danych: 
- https://support.google.com/analytics/answer/6004245  

- https://support.google.com/ads/answer/7395996   

• Umowa powierzenia dostępna jest na stronie:  https://privacy.google.com/businesses/processorterms/.  
• W ramach świadczonej usługi może dochodzić do transferu danych poza terytorium EOG i Szwajcarię, głównie 

do Stanów Zjednoczonych.  
• W tym celu Google zapewnia bezpieczeństwo przepływu tych danych przez: – udział w programie Tarcza 

prywatności:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. 
 

W przypadku stosowania mechanizmu Double Click (Google) 
 

• Double Click Googla, to narzędzie ułatwiające prowadzenie kampanii marketingowych i remarketinu. 
DoubleClick automatyzuje proces zakupu reklam i zabezpiecza przestrzeń reklamową na podstawie 

kryteriów określonych przez nas. Oznacza to, że nasza zewnętrzna reklama będzie spersonalizowana. 

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://support.google.com/faqs/answer/2727482?hl=en  
 

W każdej chwili użytkownik strony internetowej wycofać i wstrzymać instalację i pozyskiwanie danych poprzez 

cookies. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

 

II. Usuwanie plików cookie 
 

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie. Użytkownik 
może również z łatwością zmienić ustawienia dotyczące plików tego typu w ustawieniach przeglądarki. 

Zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić 

korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony.  

Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten 
temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową 

http://www.allaboutcookies.org, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości 

przeglądarek. 
Możesz zobaczyć informacje dotyczące poszczególnych przeglądarek na stronach: 

– Google Chrome 

– Microsoft Edge 
– Mozilla Firefox 

– Microsoft Internet Explorer 

– Opera 
– Apple Safari 
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Aby zrezygnować z mechanizmu Google Analytics na wszystkich witrynach, odwiedź: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

 
 

II. Przetwarzanie danych osobowych  
 

W związku z faktem, że traktujemy ruch użytkownika na naszej stronie internetowej jako 
przetwarzanie danych osobowych tego użytkownika, poniżej przedstawiamy zestaw 

wymaganych informacji o okolicznościach przetwarzania danych na podstawie art. 13 RODO. 

[ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH] 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka NETZURE S.C. Artur Jaźwiński, Mateusz Goła  

z siedzibą przy ul. Okólnej 59/107A, 62-510 Konin, NIP: 6653040924, REGON: 389472105 (dalej jako: Spółka). 

Kontakt e-mail: biuro@netzure.pl.  

 
[CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH] 
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a) prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej), 

b) obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie 

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na 
dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów), 

c) badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową w tym usprawnienie 
funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości 
świadczonych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody 
wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki), 

[CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE] 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 24 miesięcy od ostatnich odwiedzin strony 
internetowej (zgodnie z polityką cookies) lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na 

podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Więcej informacji o terminie przechowywania 

danych znajdziecie Państwo w tabeli powyżej dotyczącej plików cookies. 

[KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH] 
Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą i hostingiem strony internetowej, 

jak również w przypadku wyrażenia zgody na pliki cookies statystyczne i analityczne- Google LCC. 

[PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA] 
W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
4) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej 

(za pomocą tego samego narzędzia, które służy udzieleniu zgody). 
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5) Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

w przypadkach określonych w art. 21 RODO. 

6) Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 

[INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA] 
Ujawnienie danych jest dobrowolne aczkolwiek w zakresie wykorzystywania niezbędnych przez nas plików 

cookies- zapewnia prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Podanie pozostałych danych na gruncie 
zgody (cookies statystyczne i analityczne) jest dobrowolne i odmowa ujawnienia danych nie wpływa negatywnie 

na korzystanie z naszego serwisu internetowego. 

 

 
 

 
 
 
 


