
POLITYKA COOKIES 

Stan na dzień 21 czerwca 2013 r. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Business Target Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Powstańców Śląskich 85 lok. 7, 
01-355 Warszawa, NIP 5223002464, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 000445565, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 100 000 zł, informuje, iż na swoim 
serwisie internetowym PotrafiszSchudnac.pl, dalej jako „Serwis”  wykorzystuje tzw. pliki Cookies.  

2. Pliki Cookies (tzw. Ciasteczka), są powszechnie wykorzystywanymi, niewielkimi plikami 
zapisywanymi na komputerze, laptopie, tablecie czy też telefonie, na którym Użytkownicy 
przeglądają strony internetowe. Dzięki nim przeglądarki zapamiętują preferencje osób 
korzystających ze wskazanych urządzeń, co dla przykładu umożliwia kierowanie do nich reklam 
zgodnych z ich zainteresowaniami. Informacje zawarte w plikach Cookies, są odczytywane przez 
serwer, który je utworzył.  

3. Pliki Cookies wykorzystywane przez Serwis są plikami w wersji sesyjnej, co oznacza, że Ciasteczka 
wygasają po zakończonej sesji, czyli w chwili zamknięcia przeglądanej strony internetowej lub 
wylogowania się oraz w wersji stałej, które istnieją przez ustalony okres czasu. Ciasteczka zawierają 
zazwyczaj nazwę serwera, z którego pochodzą, czas ich przechowywania oraz przypisaną wartość 
liczbową. 

4. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. W razie przekierowania 
Użytkownika na strony innych operatorów (w szczególności reklamodawców) Klient powinien 
zapoznać się odrębnie z obowiązującą na przedmiotowych stronach polityką plików Cookies, która 
może być inna niż w obowiązująca w naszym Serwisie. 

§ 2 Pliki Cookies w Serwisie 

1. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: 

a. Tzw. pliki „zalogowania” - są one niezbędne do poprawnego funkcjonowania Serwisu u 
zalogowanych Użytkowników, umożliwiają przechowywanie danych dotyczących aktualnego 
konta Użytkownika. Przeterminowanie sesji następuje po stronie serwera, natomiast czas istnienia 
ww. plików cookies po stronie Użytkownika trwa 30 dni. 

b. token CSRF - jest niezbędny do poprawnego działania strony w wypadku wypełniania 
formularza. Służy zabezpieczeniom przeciw atakom typu m.in. XSS.  Jest to Cookie sesyjne, 
które jest kasowane w momencie zamknięcia przeglądarki 

c. Pozostałe pliki Cookies mogą dotyczyć zewnętrznych usług wykorzystywanych w Serwisie np. 
Google Analytics bądź AdSense, czy też logowania za pośrednictwem Facebooka. 

2. Wykorzystywane przez Serwis pliki Cookies nie są niebezpieczne dla urządzeń Użytkownika i nie 
powodują ryzyka przedostania się na urządzenie Użytkownika wirusów bądź innego niechcianego 
oprogramowania. 

3. Dane zbierane biernie (automatycznie) od Użytkowników za pomocą plików Cookies podczas 
korzystania z Serwisu mogą być wykorzystane do prowadzenia badań zachowań Użytkowników na 
Serwisie, natężenia ruchu w Serwisie lub do innych analiz statystycznych. 

§ 3 Zarządzanie plikami Cookies przez Użytkownika 

1. Serwis informuje, iż większość przeglądarek internetowych w swoich domyślnych ustawieniach 
dopuszcza zapisywanie plików Cookies na urządzeniach końcowych swoich użytkowników. 

2. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby pliki Cookies wysyłane przez Serwis zapisywały się na 
urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo z Serwisu, możecie Państwo w każdej chwili 
zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, by automatyczne zapisywanie plików Cookies 
było całkowicie zablokowane. Istnieje również możliwość takiego ustawienia opcji przeglądarki 
internetowej, aby za każdym razem prosiła Państwa o wyrażenie zgody na zapisanie plików Cookies 
z różnych serwerów na Państwa komputerze, laptopie, tablecie czy telefonie. Szczegółowe zasady 
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blokowania plików Cookies są dostępne na stronach dostawcy oprogramowania do przeglądania 
stron internetowych, z którego usług Państwo korzystacie (Internet Explorer, Mozilla Fire Fox, 
Chrome itp.). Użytkownik może również usunąć wcześniej zapisane pliki Cookies ze swojego 
urządzenia. 

3. Decyzja o całkowitym lub częściowym blokowaniu zapisywania się plików Cookies wysyłanych 
przez Serwis na Państwa urządzeniach (komputer, telefon itp.) bądź ich usunięcie (po 
wcześniejszym zapisaniu) może wpłynąć negatywnie na działanie niektórych funkcji Serwisu. 
Jednak pomimo nie wyrażenia zgody na zapisywanie na urządzeniu Użytkownika plików Cookies 
pochodzących z Serwisu Użytkownicy będą mogli np. czytać artykuły dostępne dla 
niezalogowanych Użytkowników i korzystać z darmowych kalkulatorów. 

4. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystania plików Cookies przez Serwis prosimy o 
wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@potrafiszschudnac.pl   
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