
Polityka Cookies

1. Podstawowe informacje o plikach cookies.
Pliki  cookies  (tzw.  „ciasteczka”)  stanowią  dane  informatyczne,  w  szczególności  pliki
tekstowe,  które  przechowywane  są  w  urządzeniu  końcowym  Użytkownika  Serwisu  i
przeznaczone  są  do  korzystania  ze  stron  internetowych  Serwisu.  Cookies  zazwyczaj
zawierają  nazwę  strony  internetowej,  z  której  pochodzą,  czas  przechowywania  ich  na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.  Informacja o podmiocie/podmiotach,  która zamieszczaj  na stronie orazą
wykorzystuje pliki cookies
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z
2004  r.  Nr  171,  poz.  1800)  informujemy,  że  podmiotem  zamieszczającym  na  Państwa
urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator serwisu/witryny:

ŻEGLUGA WARSZAWSKA SP. Z O.O.
NIP 1132916038 | REGON 365171032 | KRS 0000632236 
z siedzibą pod adresem ul. Fieldorfa 12/43,
03-984 Warszawa

Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z
operatorem reklamodawców oraz partnerów.

3.Cel przechowywania i uzyskiwania dost pu do plików cookiesę
Pliki cookies przechowywane będą w celu:
• tworzenia statystyk oglądalności;
• dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• utrzymywanie sesji użytkownika (jeśli takowa sesja jest wymagana);

4.  Rodzaje  plików  cookies  W  ramach  Serwisu  stosowane  s  nast puj ceą ę ą
rodzaje plików
cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych Serwisu;
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony



internetowej itp.;

5.  Mo liwo  uzyskania  dost pu  oraz  zmiany  warunków  przechowywaniaż ść ę
plików cookies
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

6. Ograniczenia
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


