
Polityka cookies - niniejsza polityka określa zasady korzystania przez niniejszy portal internetowy z plików 

cookies. Zapoznaj się także z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych (RODO). 

Czym jest plik cookies? 

Pliki cookies (po polsku ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę 

internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą byd odczytane 

wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mied dostępu do 

innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. 

 

Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies strona „wie”, w jaki sposób z niej korzystasz i może 

odpowiednio dostosowad wyświetlane dla Ciebie treści lub zaoferowad Ci pomoc. 

 

Do czego strona internetowa wykorzystują pliki cookies? 
Na stronie portalu wykorzystujemy pliki cookies techniczne, analityczne i marketingowe. 
 
Techniczne pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego działania portalu.  
Wykorzystujemy je, aby: 

 zoptymalizowad naszą stronę internetową pod kątem urządzeo i przeglądarek, jakie najczęściej 
wykorzystują osoby ją odwiedzające – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli ją 
poprawnie i czytelnie; 

 zapamiętad, czy wyraziłeś zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej portalu wybranych treści; 

 

Z analitycznych plików cookies korzystamy po to, aby ulepszyd funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz 

mierzyd, nie identyfikując Twoich danych osobowych, skutecznośd podejmowanych przez nas działao 

marketingowych. 

 

Między innymi, przy wykorzystaniu analitycznych plików cookie, tworzymy zbiorcze statystyki i analizy, które 

pomagają nam zrozumied, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis. Te działania pozwalają nam na stałe 

udoskonalanie struktury i zawartości portalu, by w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych 

obecnych i potencjalnych klientów. 

 

W przypadku tego rodzaju plików cookie korzystamy z rozwiązao i narzędzi Google, tj. Google. Więcej 

informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w  Zasadach Google Analytics 

dotyczących bezpieczeostwa i prywatności. 

 

Pliki cookie marketingowe wykorzystywane są w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych 

zarówno na naszych stronach, jak i w sieciach reklamowych naszych partnerów. 

 

Jak długo korzystamy z plików cookies? 
 

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: 

 sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 
przeglądarki internetowej;  

 stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia. 
 
 
 

https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/przydatne-dokumenty/rodo.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://support.google.com/analytics/answer/6004245


Jakie dane zbieramy za pośrednictwem plików cookies? 
Za pomocą technologii cookie zbieramy o Tobie jedynie anonimowe dane statystyczne, służące do poprawy 

wygody korzystania z portalu oraz minimalizacji uciążliwości reklam. 

 

Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, która 

jednak bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego łączy się 

użytkownik. 

Twój adres IP może byd przekazany także naszym partnerom, w tym Google. Jednak również i w tym przypadku, 

Twoja identyfikacja w oparciu o ta daną nie jest możliwa. 

 

Czy mogę zrezygnowad z akceptowania plików cookies? 

 
Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli jednak nie wyrażasz 

zgody na korzystanie z plików cookie przez stronę internetową portalu, możesz w każdej chwili zmienid ich 

ustawienia w taki sposób, aby zapobiec zapisywaniu/odczytywaniu się plików cookie podczas Twoich odwiedzin 

na portalu. 

 

 


