
 
 Polityka Cookies  
 

pliki Cookies  Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane 
informatyczne przechowywane w urządzeniach 
końcowych użytkowników, przeznaczone do 
korzystania ze stron internetowych. 
W  szczególności są to pliki tekstowe, 
zawierające nazwę strony internetowej, z której 
pochodzą, czas przechowywania ich na 
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
  

Cookies „sesyjne”  Pliki tymczasowe, które przechowywane są w 
urządzeniu końcowym użytkownika do czasu 
wylogowania, opuszczenia strony internetowej 
lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 
internetowej).  
 

Cookies  
„stałe”  

Pliki cookies przechowywane w urządzeniu 
końcowym użytkownika przez czas określony w 
parametrach plików cookies lub do czasu ich 
usunięcia przez użytkownika.  
 

Operator  Podmiot zamieszczający na urządzeniu 
końcowym użytkownika niniejszej witryny pliki 
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp - 
Fundacja Pro Kolej, ul. Skorupki 5, 00-546 
Warszawa.  

 
  
1. Niniejsza strona internetowa przetwarza informacje zawarte w plikach cookies.  

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w 
plikach cookies.  

3. Samo wysłanie cookie do przeglądarki w żaden sposób nie może naruszać prywatności użytkownika. 
Informacje zawarte w cookie wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której 
zostały wysłane.  

4. Operator wykorzystuje te pliki do:  

a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede 
wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,  

 
b) do tworzenia anonimowych statystyk które umożliwiają zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy 
witryny korzystają ze stron internetowych, co wpływa na ulepszanie jej struktury i zawartości.  

 

5. W ramach niniejszej witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:  

• „sesyjne”  

• „stałe” .  
 
6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza 
umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać 
zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w 



ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na 
urządzenia użytkownika.  
 
7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 
oprogramowania (przeglądarki internetowej).  
 
8. Operator niniejszej witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na 
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych witryny.  
 


