
POLITYKA COOKIES 

§ 1 

Informacje o plikach Cookies 

1. Administrator Serwisu, stosownie do przepisów art. 173 oraz art. 174 Ustawy z dnia 16 

lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 875 z późniejszymi 

zmianami), wykorzystuje pliki typu „cookies”, które służą do zbierania informacji 

dotyczących korzystania przez użytkowników strony internetowej Administratora pod 

adresem www.pwtrener.pl (zwanym dalej „Serwis”).  

2. Administratorem Serwisu www.pwtrener.pl (zwanym dalej „Administratorem”) jest 

Patryk Wiśniowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PW FITNESS – 

PATRYK WIŚNIOWSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, z siedzibą w Maleniska 53, 37-500 Jarosław, NIP  7922310362, REGON 

386927338, adres e-mail: kontakt@pwtrener.pl. 

3. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu Cookies, które są plikami o charakterze 

tekstowym, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika i służą do 

korzystania ze stron Serwisu. Przedmiotowe pliki identyfikują dane komputera 

i przeglądarki wykorzystywanych do przeglądania stron internetowych.  

4. Celem wykorzystywania plików Cookies przez Serwis jest: 

a) przystosowanie zawartości strony do indywidualnych potrzeb i preferencji 

użytkownika; 

b) tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobów korzystania ze strony 

przez użytkowników; 

c) obsługa płatności elektronicznych; 

d) prowadzenie statystyk na podstawie Cookies google-analytics.com (informacje 

dotyczące dokładnego sposobu działania i polityki prywatności Google Analytics są 

dostępne na stronie http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html). 

5. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Administratora wykorzystywane 

mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności 

dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą 

w USA). 

6. Podczas odwiedzin Serwisu przez Użytkownika, system Serwisu wysyła do jego 

komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies w celu jednoznacznego 

zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika są 

automatycznie rejestrowane na Serwerze. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania 

odbierania plików Cookies, dzięki czemu może pozostać anonimowy, jednakże wówczas 

Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Ograniczenie 

przesyłania plików Cookies może tym samym wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

Serwisu. Aby zablokować możliwość odbierania plików Cookies lub otrzymywać 

informacje o ich każdorazowym umieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika, 

należy zmodyfikować odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. 

7. Pliki Cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie 

powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym 

w tym urządzeniu. 

8. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień domyślnych przeglądarki internetowej 

dotyczących plików Cookies, to zostaną one umieszczone w jego urządzeniu końcowym 

i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami wskazanymi przez dostawcę przeglądarki 

http://www.pwtrener.pl/
http://www.pwtrener.pl/
mailto:kontakt@pwtrener.pl
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


internetowej. Tym samym pliki Cookies mogą być przechowywane w urządzeniu 

końcowym Użytkownika, a Administrator może uzyskiwać dostęp do informacji 

zawartych w tych plikach. 

§ 2 

Zarządzanie plikami Cookies 

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia 

przeglądarki. Zastrzega się, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla 

procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może 

utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. 

2. W celu zarządzania ustawieniami Cookies, Użytkownik powinien skorzystać z 

przeglądarki internetowej spośród przedstawionych poniżej: 

a) Edge; 

b) Internet Explorer; 

c) Chrome; 

d) Safari; 

e) Firefox; 

f) Opera. 

3. Przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych, Użytkownikowi zmieniającemu ustawienia 

polityki Cookies przysługuje możliwość wyboru spośród następujących urządzeń: 

a) Android; 

b) Safari (iOS); 

c) Windows Phone. 

 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

