
POLITYKA COOKIES

INFORMACJE OGÓLNE
1. W polityce cookies wszystkie definicje są tożsame z definicjami zawartymi w polityce

prywatności. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem
https://strefaenergii.com/wp-content/uploads/2021/10/polityka-prywatnosci_strefa-energii-do
cx.pdf

2. Polityka cookies określa, w jaki sposób STREFA ENERGII zbiera i wykorzystuje pliki
cookies, w tym także zbiera za ich pośrednictwem dane osobowe osób korzystających z
Portalu.

3. Ważne jest, aby każdy użytkownik zapoznał się z niniejszą polityką cookies, aby mógł w
pełni świadomie korzystać z Portalu oraz ze STREFA ENERGII (w tym, by wiedział w jaki
sposób i dlaczego wykorzystywane są dane).

4. W przypadku jakichkolwiek pytań należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w
polityce prywatności.

ADMINISTRATOR DANYCH
5. Podmiotem zbierającym pliki cookies jest Paweł LECHOWICZ STREFA ENERGII z

siedzibą w Krakowie, ul. majora Łupaszki 9/35, 30 – 198 Kraków, NIP 8652345284, REGON
180658754. Ze STREFA ENERGII można skontaktować się w następujący sposób:
a. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://strefaenergii.com/kontakt/;
b. w formie mailowej, wysyłając wiadomość na adres biuro@strefaenergii.com;
c. telefonicznie, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od

pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00, dzwoniąc na numer +48 535 989 535 (opłata
zgodnie z taryfą operatora).

COOKIES
6. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,

wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Portal (np. na dysku
twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego
urządzenia korzysta użytkownik).

7. Pliki cookies dzielą są na:
a. stałe (trwałe) – te pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas

określony w parametrach plików cookies (ich żywotność) lub do czasu ich usunięcia;
oraz

b. sesyjne – te pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas trwania
sesji, czyli do czasu wyłączenia Portalu. Te pliki także można usunąć.

Pliki cookies nie zmieniają ustawień urządzenia końcowego.
8. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie

akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków
korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza
to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość
zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na
niektóre funkcjonalności Portalu. Takie działanie może jednak spowodować niewłaściwe
działanie Portalu. Dostawca przeglądarki udostępnia narzędzia służące do ograniczania oraz
wyłączania plików cookies:

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store

-on-your-computer?redirectslug=Cookies&redirectlocale=en-US

https://strefaenergii.com/kontakt/
mailto:biuro@strefaenergii.com
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectslug=Cookies&redirectlocale=en-US
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectslug=Cookies&redirectlocale=en-US


Internet
Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pli
ki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42
645fa52fc

Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

9. STREFA ENERGII korzysta z następujących plików cookies:
a. pliki zbierające dane, przede wszystkim Dane zagregowane, Dane techniczne, Dane

użytkowe oraz Dane śledzące. Są to:
- pliki stosowane przez narzędzia Facebook, tj. pliki Facebook Pixel, czyli

narzędzie, które umożliwia tworzenie statystyk, raportowania, analizy ruchu
w Portalu oraz dostarczanie dostosowanych reklam, w tym
spersonalizowanych reklam do konkretnego użytkownika. To, w jaki sposób
Facebook udostępnia i wykorzystuje dane opisane zostało na ich stronie
(https://www.facebook.com/privacy/explanation). Na stronie Facebook
znaleźć też można opis zasad związanych z dostarczaniem
spersonalizowanych reklam (https://www.facebook.com/about/ads).
Szczegółowe informacje na temat Facebook Pixel dostępne są na
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682
832142.

Zgoda na ich stosowanie następuje wraz z wejściem w interakcję z formularzem
zgody udostępnionym w Portalu podczas pierwszej wizyty;

b. pliki polepszające działanie Portalu oraz tworzące statystyki Portalu: Są to:
- pliki stosowane przez narzędzia Google, tj.:

(i) pliki Google Analytics, czyli narzędzie, które umożliwia tworzenie
statystyk, raportowania, analizy ruchu w Portalu, a także umożliwia
remarketing (retargeting) oraz dostarcza danych demograficznych czy
danych o zainteresowaniach. Google udostępnia narzędzie
umożliwiające zablokowanie wykorzystania Google Analytics
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). To, w jaki sposób Google
udostępnia i wykorzystuje dane opisane zostało na ich stronie
(https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl);

- pliki stosowane przez Callpage, tj. pliki umożliwiające działanie widgeta
umożliwiającego kontakt z użytkownikiem.

Zgoda na ich stosowanie następuje poprzez ustawienia przeglądarki internetowej;
c. pliki niezbędne dla działania Portalu: Pliki te stosowane są zawsze i nie istnieje

możliwość ich wyłączenia, za wyjątkiem wyłączenia plików za pośrednictwem
ustawień przeglądarki.

10. W Portalu mogą także być stosowane tzw. web beacons, czyli rozwiązania niebędące plikami
cookies, które służą celom podobnym plikom cookies, jednak są niewielkimi, unikalnymi
grafikami. Mogą one być wykorzystywane do dostarczania lub komunikowania się z plikami
cookies, do tworzenia statystyk Portalu czy do badania aktywności w Portalu.
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