
Polityka Cookies 
 
Definicje 

1. Administrator - We media sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Płaszowska 15/4, 30-713 Kraków, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - 
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000759006, 
NIP: 6793177238. 

2. Użytkownik – osoba, która odwiedziła Serwis, w szczególności abonent lub użytkownik końcowy 
w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1954). 

3. Serwis – strona internetowa www.welovemedia.pl. 
4. Urządzenie – urządzenie elektroniczne za pomocą którego Użytkownik ma dostęp do Serwisu. 
5. Cookies - niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które zapisywane 

są na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.), w taki sposób aby możliwe 
było ich odczytanie przy ponownym połączeniu z serwisem. 

 

Postanowienia ogólne 

1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies. Pliki Cookies zapewniają możliwość dostosowania zawartości 
Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników, podtrzymywanie sesji logowania, 
poprawienie szybkości i bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania Serwisu, korzystanie z narzędzi marketingowych, prowadzenie statystyk 
korzystania z Serwisu. 

2. Wykorzystywane pliki Cookies są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację 
Użytkownika. 

3. Wykorzystywane pliki Cookies nie powodują zmian w ustawieniach Urządzenia Użytkownika. 
 

Rodzaje Cookies wykorzystywanych przez Administratora 

1. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies: 
a) Pliki sesyjne - pliki tymczasowe, generowane podczas przeglądania stron Serwisu, 

przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki (wylogowania, opuszczenia 
Serwisu lub wyłączenia przeglądarki).  

b) Pliki stałe - zapisywane przez czas określony w parametrach plików Cookie lub do czasu 
ich usunięcia przez Użytkownika, dzięki czemu przy kolejnej wizycie Użytkownik może zostać 
rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane. 

Cele w jakich są wykorzystywane pliki Cookies: 

1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach: 

a) logowania i zapamiętywania informacji o sesji Użytkownika, 
b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych preferencji 

Użytkownika, 
c) prawidłowego działania witryny Serwisu, 



d) tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin witryny Serwisu, 
e) marketingowych, 
f) odnotowywania faktu wyrażenia zgody na wysyłanie informacji handlowych przesyłanych 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz marketing bezpośredni produktów 
oferowanych przez Administratora, 

g) zapewnienie bezpieczeństwa. 
 

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies 

1. Użytkownik posiada możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików Cookies 
w dowolnej chwili poprzez określenie warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu przez 
pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. 

2. Zmiany ustawień, o których mowa w ust. 1 można dokonać za pośrednictwem ustawień 
przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. 

3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie 
dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia 
dotyczące plików Cookies mogą zostać zmienione w następujący sposób: 
a) Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach 

przeglądarki internetowej, 
b) Użytkownik może dokonać zmiany w przeglądarce internetowej, aby każdorazowo uzyskiwać 

informacje o umieszczeniu plików Cookies na Urządzeniu. 
4. Użytkownik posiada możliwość usunięcia zapisanych plików Cookies. Usunięcia można dokonać 

w ustawieniach przeglądarki internetowej. 
5. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików Cookies są zamieszczone w ustawieniach 

przeglądarki internetowej. 
6. Dokonanie zmian w zakresie wykorzystywania plików Cookies może ograniczyć lub uniemożliwić 

dostęp do prawidłowego korzystania z niektórych funkcji Serwisu. 
 

Zgoda na wykorzystywania Cookies 

1. Użytkownik ma możliwość wycofania zgody udzielonej na wykorzystywanie plików Cookies 
za pomocą poczty elektronicznej: iod@welovemedia.pl. 

 

Cookie ze stron powiązanych 

1. Administrator korzysta również z usług zewnętrznych, co bezpośrednio wiąże się z zapisaniem 
w urządzeniu końcowym użytkownika plików Cookies tych podmiotów w momencie odwiedzin 
Serwisu takiego podmiotu. 

 

 

 

 


