
Polityka ciasteczek strony komputerywojskowe.pl 
wydawanej przez GURU Control Systems Krzysztof 
Kamiński 

Pliki cookies i inne technologie śledzące 

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, 
by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony. Cookies to niewielkie 
informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, 
smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.


Cookies pozwalają nam: 

zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,

pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie,

poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,

umożliwiać Ci udostępnianie treści w serwisach społecznościowych,

umożliwiać Ci odtwarzanie treści pochodzących z serwisów zewnętrznych,

ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,

korzystać z narzędzi marketingowych,

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.


Zgoda na cookies 

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików 
cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na 
wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. 
Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików 
cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować 
trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują 
cookies.


Cookies własne. 


Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o 
cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności w 
następujących celach:


• odnotowanie faktu akceptacji plików cookies

• zapewnienia prawidłowego działania strony


Cookies podmiotów trzecich. 


Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje 
udostępniane przez serwisy zewnętrzne, takie jak Facebook, YouTube, Instagram, Vimeo. 
Odtwarzanie widocznych w sklepie embedowanych z YouTube filmów wideo łączy się z 
akceptacją plików cookies YouTube. Korzystanie z widgetu pozwalającego na udostępnianie 
treści w serwisach społecznościowych, łączy się z akceptacją plików cookies Facebooka i innych 
serwisów społecznościowych. Cookies podmiotów trzecich wykorzystywane są również w 
ramach remarketingu oraz w ramach działań statystycznych, o których mowa poniżej.


Cookies wykorzystywane w celach statystycznych. 




Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk sklepu, takich jak liczba osób odwiedzających 
sklep, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania 
sklepu, czas spędzony w sklepie, odwiedzone podstrony sklepu etc. Korzystamy w tym zakresie z 
Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na 
Twoją identyfikację.


Marketing. 


Wykorzystujemy cookies w celu prowadzenia działań remarketingowych polegających na 
prezentowaniu Ci reklam zachęcających do powrotu do sklepu lub skorzystania z jakiś promocji, 
zniżek etc. Wykorzystujemy również Pixel Facebooka, by móc kierować do Ciebie reklamy w 
serwisie Facebook.


Dodatkowe narzędzia śledzące. 

Silnik strony wyposażony jest we wtyczkę pozwalającą na obserwację Ciebie jako użytkownika 
odwiedzającego stronę oraz zapisywanie historii działań na niej. Korzystamy również z narzędzia 
HotJar, które śledzi podejmowane przez Ciebie działania w ramach sklepu oraz pozwala tworzyć 
tzw. mapy cieplne. Używamy także narzędzia Albacross, które pomaga nam zidentyfikować 
organizację, którą reprezentują nasi czytelnicy.
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