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POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES 

 
DEFINICJE 

 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) - rodzaj niewielkich informacji - danych teleinformatycznych, które wysyłane są przez 
każdy serwis internetowy odwiedzany przez Użytkownika i zapisywane są na jego urządzeniu końcowym, np. na 
komputerze czy smartfonie, z którego korzysta podczas przeglądania stron internetowych.  

 Polityka – niniejsza Polityka. 
 Strona Internetowa – serwis internetowy prowadzony przez PKOl pod adresem http://www.olimpijski.pl/. 
 Państwo lub Użytkownicy – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę Internetową lub korzystająca z jednej albo 

kilku funkcjonalności, o których mowa w Polityce. 
 

1. Strona Internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych 
w plikach cookies. 

2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu: 
a) świadczenia usług na najwyższym poziomie w sposób dostosowany do Państwa preferencji; 
b) optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej, w tym poprzez rozpoznanie urządzeń Użytkowników i 

odpowiednie wyświetlenie Strony Internetowej w sposób dostosowany do ich potrzeb; 
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony Internetowej z niej korzystają, 

co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości np. jakie podstrony odwiedzane są najczęściej, czy struktura 
stron nie zawiera błędów, jakie przeglądarki www są stosowane. 

3. W celu analizy statystyk Strony Internetowej wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics. Podmiotem 
dostarczającym narzędzie jest Google Inc., które gwarantuje poufność danych zapisanych w swoich bazach. Dane o 
użytkownikach i zdarzeniach są anonimowe i przechowywane przez wskazany dla nich okres, a następnie usuwane 
z serwerów firmy Google. Więcej o zabezpieczaniu danych przez Google 
Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?p=privpol_data&hl=pl&visit_id=63734036421806409
5-2570618991&rd=1 

4. Informacje zawarte w plikach cookies nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania 
Stroną Internetową lub siecią Biura PKOl, z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia takiej konieczności 
informacje takie mogą być udostępnione podmiotom do tego uprawnionym, wyłącznie na podstawie przepisów 
prawa.  

5. W ramach Strony Internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
a) sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika do 

momentu opuszczenia Strony Internetowej (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie 
przeglądarki); 

b) stałe – są to informacje przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony 
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. W ramach Strony internetowej wykorzystywane są następujące typy plików cookies: 
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej, 

np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony 
Internetowej; 

b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony 
Internetowej; 

c) „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.; 

d) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie 
uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej; 

7. Korzystanie ze Strony Internetowej bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie plików 
cookies.  

8. Zmiana ustawień dla plików cookies jest możliwa w każdym momencie korzystania ze Strony Internetowej. 
Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki 
internetowej. W większości przeglądarek internetowych można: 
a) zablokować wszystkie przesyłane pliki cookies, 
b) ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem plików cookies na dysku, 
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c) usuwać pliki cookies z twardego dysku z poziomu ustawień przeglądarki. 
9. Zmiany ustawień plików cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej dla Użytkowników. 
10. Na Stronie Internetowej PKOl znajdują się odnośniki do innych stron www. PKOl nie ponosi odpowiedzialności 

za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.  
11. Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki 

obowiązuje od […] września 2020 roku. 
12. Nasze dane kontaktowe: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, e-mail: 

pkol@pkol.pl). 

 


