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Czym są pliki cookies? 

• Cookies to pliki wysyłane do przeglądarki, za pośrednictwem serwera WWW, w celu rejestrowania aktywności użytkowników w czasie przegląda-
nia i interakcji z naszą stroną internetową.

Rodzaje plików cookies:

•  Wg PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO

 - Własne (te, które są wysyłane z urządzenia lub domeny zarządzanej przez Administratora Danych i z której świadczona jest usługa żądana 
przez użytkownika).

 - Strony trzecie (wysyłane z urządzenia lub domeny, która nie jest zarządzana przez Administratora Danych, ale przez inny podmiot, który prze-
twarza dane zebrane za pomocą plików cookies).

• Zgodnie z CELEM

 - Techniczne (te, które pozwalają użytkownikowi na poruszanie się po stronie internetowej, platformie lub aplikacji i korzystanie z różnych opcji 
lub usług w nich zawartych).

 - Personalizacyjne (umożliwiające zapamiętanie informacji, dzięki czemu użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu z pewnymi cechami, które 
mogą odróżnić jego doświadczenia od doświadczeń innych użytkowników).

 - Analityczne (pozwalające administratorowi cookies na monitorowanie i analizowanie zachowań użytkowników stron internetowych, z którymi 
są powiązane).

 - Reklama behawioralna (przechowująca informacje o zachowaniu użytkownika, zebrane w wyniku ciągłej obserwacji jego zwyczajów przeglą-
dania stron internetowych, pozwalająca na stworzenie określonego profilu w celu wyświetlania opartych na nim reklam).

 - Media społecznościowe (te, które pozwalają użytkownikowi na dzielenie się treściami w ramach sieci społecznościowych, które go interesują).

• W zależności od CZASU TRWANIA

 - Trwałe (takie, w których dane są nadal przechowywane w terminalu i mogą być dostępne przez okres określony przez administratora cookie).

 - Sesyjne (przeznaczone do zbierania i przechowywania danych w czasie, gdy użytkownik korzysta z Internetu i podczas świadczenia żądanej 
usługi, znikające po zakończeniu sesji).

Jakich plików cookies używamy?

• Podczas uzyskiwania dostępu do Strony internetowej wyświetlane jest powiadomienie o plikach cookie, gdzie użytkownik jest informowany o tym, 
w jaki sposób można zaakceptować lub odrzucić korzystanie z plików cookie. Użytkownik może w każdej chwili odrzucić lub skonfigurować użycie 
plików cookie poprzez konfigurator ustawień klikając tutaj.

• Użytkownik ma również możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki tak, aby w każdej chwili odrzuciła lub usunęła pliki cookie. Informacje na 
temat konfiguracji różnych przeglądarek internetowych w zakresie konfiguracji plików cookie znajdują się pod następującymi linkami:

 - Konfiguracja plików cookie dla Google Chrome

 - Konfiguracja ciasteczek dla Mozilla Firefox

 - Konfiguracja ciasteczek dla Internet Explorer

 - Konfiguracja plików cookie dla Safari

Aktualizacja: 

• Niniejsza Polityka Cookies może być aktualizowana w przypadku wniosków prawnych lub w celu dostosowania polityki do instrukcji wydanych 
przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Zaleca się, aby użytkownicy regularnie odwiedzali niniejszą Politykę.

Dodatkowe informacje: 

• Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, odwiedź naszą Politykę Prywatności lub skontaktuj się z nami poprzez wyżej wymienione dane.

Polityka cookies

Gdynia
Tadeusza Wendy 15 
81-341 Gdynia

https://www.oceanwinds.com/cookies-policy/#gdpr_cookie_modal
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl
https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

