
INFORMACJE TECHNICZNE - pliki cookie  

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego ZielnaChata.pl na Twoim 

urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki 

(w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania 

ze Sklepu Internetowego ZielnaChata.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na 

Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie 

będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych 

przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki 

plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego 

ZielnaChata.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych 

Klientów. 

 

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić 

czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i 

nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. 

Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył. 

W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego ZielnaChata.pl korzystamy z 

dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, 

które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu 

Internetowego ZielnaChata.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego ZielnaChata.pl lub 

zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas 

określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie. 

Jakie pliki cookie wykorzystujemy? 

a). Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu 

Internetowego ZielnaChata.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie 

zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim 

urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe; 

b). Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych 

plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji; 

c). Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat 

sposobu korzystania ze Sklepu; 

d). Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. 

Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo 

wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich 

zainteresowań itp.; 

e). Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te 

mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty 

świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama 

dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana 

dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp. 

f). Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. 

Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, ze Sklepem.  

 

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu? 



 

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. 

Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz 

odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na 

niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu 

Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po 

wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o 

możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji 

"Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu 

plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu. 

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, 

że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu. 


