
Polityka prywatności Serwisu www.nnwnaszlaku.pl 

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. 

4. 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 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). 

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

8. Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w swojej przeglądarce odwiedź strony 
producentów przeglądarek internetowych: 
a) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek 

b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl 

c) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582 

d) Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

e) Safari: http://www.apple.com/support/safari/ 

f) lub na stronę: http://www.allaboutcookies.org/ 

9. Operator Serwisu informuje, że w Serwisie znajdują się przekierowania do stron innych Operatorów: 

a. Przekierowanie na stronę logowania do wybranego banku Użytkownika za pośrednictwem strony 

operatora płatności TPay umożliwiającej dokonanie płatności; 

Po kliknięciu w taki link Użytkownik zostanie przekierowany na stronę innego podmiotu. Za działanie tych 

stron odpowiadają ich operatorzy. Więcej informacji na temat tego jak wskazane wyżej podmioty 

(operatorzy) przetwarzają dane osobowe i wykorzystują pliki cookie możesz uzyskać zapoznając się z 

politykami prywatności i regulaminami tych stron. 

http://www.allaboutcookies.org/

