
Polityka prywatności 

Polityka prywatności 

Sklep internetowy pod domeną www.brukpool.pl oraz Aplikacja mobilna brukpool.pl  (dalej 

również „Serwis”, „Sklep”, „Aplikacja”) są administrowane przez Spółkę Brukpool.S.C., z 

siedzibą w 62-020 Jasin, ul Poznańska 30, (dalej również „Administrator”). 

Niniejsza Polityka Prywatności określa warunki, sposób gromadzenia, i przetwarzania danych 

osobowych użytkowników Serwisu i Aplikacji przez Administratora. 

1. Administrator, na zasadach oraz w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, 

zbiera dane osobowe użytkowników obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres 

e-mail oraz numer telefonu. 

2. Zbierane dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) – dalej również „RODO”, w związku: 

a. z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w 

Sklepie lub w Aplikacji przez Użytkownika – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

(podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. usługi na żądanie Użytkownika), 

b. z zapisaniem się na Newsletter Sklepu (subskrybcję) – w oparciu art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie 

uzasadniony interes Administratora), 

c. z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży – w 

oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. 

usługi na żądanie Użytkownika) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

d. z wykorzystaniem danych osobowych w celach marketingowych, w tym 

otrzymywania informacji handlowych na adres e-mail, nr telefonu (SMS), (pod 

warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkownika poprzez odznaczenie stosownego 

checkboxu (wyrażenia zgody) w formularzu rejestracyjnym/zakupów – w oparciu o 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (podstawą przetwarzania jest 

tutaj prawnie uzasadniony interes administratora), 

e. z rejestracją konta Użytkownika – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podstawą 

przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. usługi na żądanie Użytkownika), 

f. z zamieszczaniem przez Użytkowników komentarzy pod produktami znajdującymi się 

w ofercie Sklepu oraz Aplikacji – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

g. z korespondencją mailową – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w oparciu o 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

h. z potrzebami natury technicznej i statystyk Sklepu oraz Aplikacji w oparciu o art. 6 

ust. 1 lit. b) RODO oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

3. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google 

LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule 

umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Informujemy, 

że na stronie https://eur-lex.europa.eu znajdują się decyzje Komisji UE w sprawie 

https://eur-lex.europa.eu/


stwierdzenia lub braku stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych w państwach 

położonych poza strefą EOG.     

4. Wszystkie dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. Nr 133, poz. 1204). 

5. Zebrane dane osobowe przechowywane będą do momentu skorzystania przez użytkownika 

z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych lub  odwołania 

przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie. 

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy 

przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do 

uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: 

a. celu przetwarzania, 

b. kategorii odnośnych danych osobowych, 

c. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub 

zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub 

organizacjach międzynarodowych, 

d. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy 

nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu, 

e. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane 

dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

f. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

g. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, 

o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich 

podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego 

przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą - w chwili obecnej Administrator nie 

podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań. 

7. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania 

dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów 

przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego 

oświadczenia. 

8. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go 

danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, 

jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („Prawo do Zapomnienia): 

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, 

b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 



c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec 

przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy 

przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 

RODO wobec przetwarzania, 

d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega 

administrator, 

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 

informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. 

9. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania w następujących przypadkach: 

a. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, sprzeciwia się usunięciu 

danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 

one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do 

czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są 

nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

10. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go 

dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe 

innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli: 

a. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na 

podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz 

b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora 

bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

11. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – 

z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go 

danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie 

tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba 

że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

12. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu 

wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez 

Administratora marketingu  bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim 

przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 



13. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane 

podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu. Może również zrezygnować z 

otrzymywania Newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu 

kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem mailowym kontakt@brukpool.pl  

 

15. W ramach niektórych funkcji nasza Aplikacja musi mieć dostęp do określonych 

interfejsów i danych w urządzeniu użytkownika. W zależności od tego, z jakiego systemu 

operacyjnego korzysta użytkownik, może być potrzebna jego jednoznaczna zgoda. Aplikacja 

może – o ile jest to niezbędne w celu przetwarzania danych użytkownika - prosić o dostęp do 

następujących usług i uprawnień (przy czym ustawienia uprawnień można w każdej chwili 

dostosować w ustawieniach systemowych swojego urządzenia): 

a. zawiadomienia / wiadomości push: to uprawnienie jest niezbędne do 

korzystania z usług push. W niektórych urządzeniach uprawnienie to jest 

standardowo aktywne dla wszystkich aplikacji; 

 

b. aparat: to uprawnienie jest niezbędne, aby aplikacja mogła korzystać z funkcji 

aparatu użytkownika, przykładowo aby robić zdjęcia lub odczytywać kody QR. 

Aplikacja będzie miała dostęp do aparatu jedynie wówczas, gdy zostanie 

wybrana odpowiednia funkcja w aplikacji; 

 

c. dane mobilne (iOS) lub dostęp do wszystkich serwisów i połączeń z serwisami 

(Android): podczas korzystania lub instalacji niektórych aplikacji pojawia się 

prośba o te uprawnienia, aby umożliwić danej aplikacji transmisję danych za 

pomocą połączenia internetowego urządzenia użytkownika (Wi-Fi lub transmisja 

danych). Uprawnienie to może być wymagane, aby przekazać wprowadzone dane 

w aplikacji, np. w ramach wyszukiwania, na nasze serwery; 

  

16. Kontakt Użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących 

Użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji: 

a. e-mail: kontakt@bukpool.pl  

b. adres pocztowy: Brukpool S.C. ., 62-020 Jasin, ul. Poznańska 30, 

c. telefon: 504 485 169 

Spółka zastrzega sobie możliwość wysyłania Użytkownikom informacji handlowych 

dotyczących wyłącznie spraw związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Sklepu i/lub 

Aplikacji Mobilnej. Wszelkie informacje handlowe o charakterze komercyjnym (reklamy) są 

wysyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą zgodnie (wyrażoną w trakcie rejestracji) z 

treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zm.). 

17. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera 

internauty. w tym w ramach Aplikacji, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia 

mailto:kontakt@brukpool.pl
mailto:kontakt@bukpool.pl


danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie 

usuwanie ich z dysku. 

18. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu w tym Aplikacji, do preferencji 

Użytkownika 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, 

b. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik 

nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, 

c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

19. 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 ustawienia 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). 

20. Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep Internetowy lub korzystające z 

Aplikacji, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z 

wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: witryny internetowej 

https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub 

współoznaczonych marką Facebook, których polityki działania oparte są o regulacje 

udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, 

dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (w tym przy 

pomocyi Facebook Lead Ads) mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów 

lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez 

Serwis Facebook udostępnione są na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. 

Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym 

dotyczących Danych Osobowych. 

21. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych 

udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli 

plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie 

przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane 

przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) 

będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach 

Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z 

witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla 

operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach 

internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje 

osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w 

przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie 

łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. 



Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na 

przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji 

witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej 

użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i 

w celach określonych powyżej. Kliknij tutaj aby zapoznać się z polityką prywatności Google 

dla usługi Analytics lub aby wyłączyć monitorowanie aktywności na niniejszej witrynie. 

22. Administrator może w przyszłości zmienić niniejszą Politykę Prywatności m.in. z 

następujących ważnych powodów: 

a. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych związanych z postępem 

technologii internetowej, czy też z wdrożeniem rozwiązań technologicznych 

mających wpływ na zakres Polityki Prywatności; 

b. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony 

Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą 

elektroniczną i innych zdarzeń mających wpływ na działalność Administratora. 

  

Polityka plików cookies 

Informujemy, że nasz serwis chcąc dopełnić nałożony obowiązek wynikający z nowelizacji 

przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. uprzejmie informuje o 

wprowadzonej polityce plików cookies. Wykorzystujemy „cookies”, czyli małe pliki tekstowe 

wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą 

plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pliki „cookies” 

wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do 

zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania 

serwisu do jego potrzeb, tworzenia statystyk oglądalności. Mogą je też stosować nasi 

reklamodawcy, firmy współpracujące z serwisem czy dostawcy aplikacji multimedialnych. 

Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie. 

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą 

one zapisane w pamięci urządzenia. 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 

zawartych w plikach cookies. 

2. 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. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki 

cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

F4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika 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; 

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 

musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

„sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu 

wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 

internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym 

Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia 

przez Użytkownika. 

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 

korzystania ze stron internetowych Serwisu; 

d)      „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.; 

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści 

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

7. 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). 

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na 

niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 

wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu 

reklamodawców oraz partnerów. 

 


