
POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE LOCON 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1.1 Niniejsza Polityka dotyczy Plików Cookie (zwana dalej „Polityką Cookie”) i jest opracowana 

przez firmę Locon Sp. z o.o. 
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1.2 Terminy „Użytkownik”, „Ty”, „Was, „Twój” oznaczają użytkownika Platformy i / lub klienta 

Usługi i/lub stronę transakcji. 

1.3 Niniejsza Polityka Cookie jest publikowana przez Firmę, aby pomóc Użytkownikom 

Platformy poznać nasze zasady dotyczące Plików Cookie. W przejrzysty i otwarty sposób 

informujemy Użytkowników, w jaki sposób i kiedy zbieramy i używamy Plików Cookie. 

2. PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE 

Gromadzone informacje dotyczą m. in. adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju 

systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz 

innych parametrów technicznych. 

Chcemy, aby Użytkownicy czerpali przyjemność z korzystania z naszych Serwisów i naszych produktów 

i usług. Aby Użytkownik mógł znaleźć interesujące produkty i abyśmy mogli zaprojektować naszą stronę 

internetową tak, aby była przyjazna dla użytkownika, analizujemy zachowanie podczas użytkowania 

anonimowo lub pseudonimowo. Poniżej przedstawimy ogólne informacje o różnych celach 

wykorzystania takich informacji. Poprzez odpowiedź na zapytanie o korzystanie z plików cookie 

pojawiające się podczas odwiedzania naszego Serwisu, Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub 

odrzucenia korzystania z plików cookie. Zwracamy uwagę, że niektóre pliki cookie są niezbędne dla 

działania Serwisu i/lub świadczenia usług, zatem nie można odmówić obsługi tych plików cookie. 

2.1 Niniejsza Polityka Cookie opisuje nasze praktyki informacyjne dotyczące korzystania z 

naszej Platformy oraz wszystkich naszych produktów i usług online (łącznie również „Platformą”). 

2.2 Niniejszą Politykę Cookie trzeba rozumieć jako integralna część Regulaminu Spoko i Polityki 

prywatności Spoko opublikowanych w innych sekcjach Platformy. 

2.3 Pliki Cookie to małe pliki tekstowe zawierające unikalne identyfikatory, które są wysyłane 

przez serwer sieciowy na komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do 

Internetu podczas odwiedzania Platformy. Używamy Plików Cookie, aby odróżnić Ciebie od innych 

użytkowników naszej Platformy. Pomaga nam to zapewnić Ci pozytywne wrażenia podczas 

odwiedzania naszej Platformy. 

2.4 Kontynuując przeglądanie Platformy, wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z Plików 

Cookie. 

2.5 Niniejsza Polityka Cookie dotyczy Plików Cookie, ale możemy korzystać z innych podobnych 



technologii w ten sam sposób. 

3. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE 

3.1 Używamy Plików Cookie do rejestrowania informacji o sesji i zapewniania naszych Usług. 

Używamy tych informacji do podejmowania decyzji dotyczących sposobów ulepszenia oferowanych 

przez nas Usług, uproszczenia przeglądania, zapewnienia bardziej spersonalizowanej Usługi, 

dostosowania rekomendacji i reklam wyświetlanych na naszej Platformie, przeprowadzania własnej 

analizy, która pomaga nam rozwijać i ulepszać naszą Platformę. 

3.2 Na naszej Platformie wykorzystujemy wszystkie lub niektóre z następujących kategorii 

Plików Cookie: 

(a) Podstawowe Pliki Cookie. Te Pliki Cookie są niezbędne do działania niektórych części 

naszej Platformy. Pozwalają Ci poruszać się po Platformie i pozwalają nam odróżnić Ciebie od 

innych użytkowników naszej Platformy, abyśmy mogli zapewnić Ci żądaną Usługę, na przykład 

zapamiętywanie informacji rejestracyjnych. 

(b) Funkcjonalne Pliki Cookie. Te Pliki Cookie pomagają nam dostosować zawartość 

naszej Platformy do Twoich preferencji. Zapamiętują Twoje ustawienia, język i kraj, z którego 

uzyskujesz dostęp do naszej Platformy. Informacje gromadzone przez te Pliki Cookie mogą być 

anonimowe i nie mogą śledzić Twojej aktywności na innych stronach internetowych. 

(c) Produktywne Pliki Cookie. Te Pliki Cookie zbierają informacje o tym, jak korzystasz z 

naszej Platformy, aby pomóc nam ulepszyć takie obszary, jak nawigacja i aby pomóc nam naprawić 

problemy techniczne lub błędy. Na przykład używamy tych Plików Cookie, aby zrozumieć, w jaki 

sposób uzyskujesz dostęp, przeglądasz lub korzystasz z naszej Platformy, które obszary 

wyróżniamy, a które możemy poprawić. Informacje przechowywane w tych Plikach Cookie nigdy nie 

pokazują danych osobowych, na podstawie których możemy zidentyfikować Twoją tożsamość. 

(d) Targetowane Pliki Cookie. Te Pliki Cookie zbierają informacje o Twoich zwyczajach 

przeglądania, dzięki czemu dostarczane przez nas reklamy i treści są bardziej odpowiednie dla 

Ciebie i Twoich zainteresowań. Służą również do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy lub 

określonej treści oraz do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej lub marketingowej. Te Pliki 

Cookie są zwykle hostowane przez zewnętrzne sieci reklamowe. Zapamiętują odwiedzane strony 

internetowe i te informacje są przekazywane innym podmiotom, takim jak reklamodawcy. 

3.3 Gromadzone informacje dotyczą m. in. adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, 

rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji 

oraz innych parametrów technicznych. 



 

4. BLOKOWANIE PLIKÓW COOKIE 

4.1 W dowolnym momencie możesz zablokować korzystanie z Plików Cookie w przeglądarce. 

Instrukcje dotyczące blokowania, usuwania lub wyłączania Plików Cookie można znaleźć w sekcji 

„Pomoc” lub „Obsługa techniczna” przeglądarki. Pamiętaj, że usunięcie Plików Cookie lub 

wyłączenie ich w przyszłości uniemożliwi dostęp do niektórych sekcji lub funkcji naszej Platformy. 

4.2 Korzystając z poniższych linków, możesz uzyskać dodatkowe informacje o zarządzaniu 

Plikami Cookie i ich blokowaniu w zależności od przeglądarki: 

● Explorer: support.microsoft.com 

● Firefox: support.mozilla.org 

● Chrome: support.google.com 

● Safari: support.apple.com 

5.0 WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE 

5.1 Pliki cookies wykorzystujemy w celu: 

umożliwienia korzystania z Panelu Klienta, 

umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego, 

dostosowania serwisu do preferencji użytkowników, 

pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu, 

ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego, 

realizacji akcji marketingowych, 

zapewnienia standardów bezpieczeństwa. 

Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. „Stałe” pliki cookies pozostają w przeglądarce 

internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu 

określonego w parametrach pliku cookies. „Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do 

momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone. 

6.0 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1 Od czasu do czasu możemy zmieniać i / lub aktualizować tą Politykę Cookie. Zaktualizowana 

i / lub zmodyfikowana wersja Polityki Cookie zawsze będzie publikowana na Platformie. Zalecamy 

regularne przeglądanie Platformy, aby zawsze mieć świadomość naszych praktyk informacyjnych i 

wszelkich w nich zmian. Wszelkie zmiany w Polityce Cookie wchodzą w życie od momentu publikacji 

na Platformie. 

6.2 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Cookie można 



skontaktować się z nami przez e-mail iodo@locon.pl  

 


