
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
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Cookie jest małym plikiem składającym się z liter i cyfr, który zostaje załadowany na komputer lub inne 

urządzenie (np. dysk twardy komputera, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej. Pozwala on 

na rozpoznanie użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać jego preferencje (np. wybrany 

język) tak by użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta  

z danej strony internetowej. Większość stron internetowych używa plików cookie.  

Mechanizm Cookies na stronie pasm.com.pl nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek 

informacji o użytkownikach serwisu ani ich śledzenia. Pliki Cookies stosowane w serwisie pasm.com.pl 

nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. 

 

Jak ta strona internetowa używa Cookie i jak wykorzystuje gromadzone informacje? 

Typy cookie używane na stronie: 

Cookie związane z daną sesją. Tymczasowe cookie, które istnieją na komputerze tylko podczas 

przebywania na danej stronie internetowej (a dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki). Pozwalają 

stronom sklepu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie, aby uniknąć ponownego 

wpisywania informacji. Informacje o ruchu na stronie. Tego typu cookie jest używane do dostarczania 

ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują.  

Do zbierania tych danych używane są narzędzia Google Analytics. Te pliki cookie służą wyłącznie  

do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie. 

 

Usuwanie plików cookies 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np Firefox, Internet 

Explorer) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik 

może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając 

warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. 

Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. 

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 Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje  

o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 

 

Uwaga! Na naszej stronie pliki cookie nie zbierają danych osobowych, pozwalających na personalną 

identyfikację użytkownika. 

 

Jak wyłączyć ciasteczka? 

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom zabezpieczenia przed ciasteczkami do swoich 

preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies na dysku twardym. 

Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwić korzystania  

z niektóry funkcji na stronie, np. zalogowanie się do witryny, zapamiętania koszyka na zakupy. 

 

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach internetowych 

dostępne są na poniższej liście stron: 

• w przeglądarce Opera 

• w przeglądarce Firefox 

• w przeglądarce Chrome 

• w przeglądarce Internet Explorer 

• w przeglądarce Safari 

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami 

dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego 

urządzenia. 

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://support.microsoft.com/en-us/hub/4338813/windows-help?os=windows-10
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

