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POLITYKA PLIKÓW COOKIE 
 

Czym są pliki cookie 

Plik cookie to plik tekstowy, który przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze lub na innym urządzeniu mobilnym, 
na którym przeglądasz stronę naszego Serwisu (tablet, telefon komórkowy). Z każdym kliknięciem na link w Serwisie lub 
wysłaniem formularza, plik cookie odsyłany jest do Serwisu. W ten sposób informacje w nim zapisane są dla nas dostępne. 

Termin ważności plików cookie 

Pliki cookie pozostają na komputerze Użytkownika przez określony czas. Część plików cookie usuwana jest z komputera po 
zamknięciu przeglądarki internetowej, są to tzw. cookie sesyjne. Inne pozostają zapisane na dłużej, np. na rok, są to tzw. 
cookie trwałe. 

Usuwanie i blokowanie plików cookie 

Przeglądarka internetowa automatycznie usuwa pliki cookie, których termin ważności upłynął. Niezależnie od tego 
Użytkownik może sam usunąć pliki cookie korzystając z zaawansowanych opcji przeglądarki internetowej lub też wyłączyć 
przyjmowanie plików cookie na stałe. Wtedy pliki cookie pochodzące z Serwisu nie zostaną zapisane na komputerze 
Użytkownika. Blokada niektórych plików cookie może jednak doprowadzić do nieprawidłowego działania Serwisu i braku 
dostępu do niektórych funkcji Serwisu. 

Wystawca plików cookie 

Wystawcą części plików cookie jest Serwis Openbenefit.pl. Istnieją też pliki cookie wystawiane przez zewnętrze systemy 
statystyk wykorzystania Serwisu oraz pliki cookie wystawiane przez naszych partnerów handlowych świadczących usługi 
marketingowe.   

Do czego wykorzystywane są pliki cookie 

Dzięki trwałym plikom cookie istnieje możliwość prezentowania treści bardziej dopasowanych do preferencji Użytkownika. 
W trwałym pliku cookie zapisujemy np. stronę ostatnio odwiedzonej kategorii w Serwisie. Dzięki temu, kiedy wrócisz po 
jakimś czasie do Serwisu, zostanie Ci wyświetlona ostatnio przeglądana kategoria. 

W trwałych plikach cookie zapisane są także informacje statystyczne, np. o tym które strony w Serwisie przeglądał 
Użytkownik. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. 

W sesyjnych plikach cookie jest przechowywana informacja o tzw. sesji w Serwisie i na tej podstawie można stwierdzić czy 
Użytkownik jest zalogowany. Dzięki tym plikom Użytkownik może wyświetlić zakładkę Moje konto czy wydrukować 
Kupony. 

Pliki cookie naszych partnerów handlowych świadczących usługi marketingowe służą do personalizacji treści reklamowych 
prezentowanych Użytkownikowi na podstawie przeglądanych przez niego ofert w Serwisie. 

Dane osobowe a pliki cookie 

Niezależnie od terminu ważności czy wystawcy pliku cookie nie są  w nim zapisane jawnie żadne dane osobowe 
Użytkownika. Dopiero po poprawnym zalogowaniu się w Serwisie następuje powiązanie cookie sesyjnego z danymi 
osobowymi wprowadzonymi przez Użytkownika w momencie rejestracji. Dane te jednak nie są wprost zapisywane w pliku 
cookie, a w związku z tym nie są w żaden sposób utrwalone na komputerze Użytkownika. 

 

Dowiedz się więcej o plikach Cookie: www.aboutcookies.org  

Jak Usunąć pliki Cookie: www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies  
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