
POLITYKA COOKIES 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. 
Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa 
urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa 
przeglądarki i wycofać zgodę na zapisywanie cookie w przeglądarce na zasadach 
opisanych w naszej informacji dotyczącej cookies. 

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. Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. 
po to, by dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników (cele funkcjonalne) oraz w 
celach statystycznych lub reklamowych 

Więcej informacji na temat tego czym są cookies można uzyskać pod adresem 
www.aboutcookies.org (w języku angielskim) oraz http://wszystkoociasteczkach.pl (w 
języku polskim). 

Cookies identyfikują przeglądarkę użytkownika oraz usprawniają działanie serwisu. 
Cookies mogą uczynić korzystanie z Serwisu łatwiejsze, na przykład poprzez 
zapisywanie preferencji użytkownika, gdy powraca on do strony. Nie korzystamy z 
plików cookies w celu uzyskania osobistych informacji z komputera użytkownika, które 
nie zostały wysłane w pliku cookie. Pliki cookies można podzielić na cookies 
wykorzystywane w celu umożliwienia korzystania z usług w ramach Serwisu 
(niezbędne cookies), a także wykorzystywane w celach funkcjonalnych, technicznych 
i analitycznych (w tym prowadzenia statystyk strony), oraz cookies reklamowe 
(wykorzystywane w celach marketingowych). 

Serwis kolekcja-hachette.pl używa wszystkich wymienionych powyżej plików cookies. 

Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji 
ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może 
to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji serwisu 

Serwis kolekcja-hachette.pl stosuje następujące typy plików cookies: 

- funkcjonalne pliki cookies. Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej 
zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być one ustawione 
przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do 
naszych stron internetowych. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików 
cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.

http://wszystkoociasteczkach.pl/


- pliki cookie wydajności. Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł 
ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. 
Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, 
jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te 
pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na 
stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę 
internetową.

- niezbędnepliki cookies. Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony 
internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj 
ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które 
sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, 
logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby 
blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą 
wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Jeśli nie życzysz sobie, aby na Twoim urządzeniu końcowym były przechowywane 
ciasteczka, możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były 
blokowane – w całości lub w jakiejś części lub też wskazać, że każdorazowo chcesz 
otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje 
urządzenie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zablokujesz używane przez nas 
ciasteczka, może mieć to negatywny wpływ na pełne i wygodne korzystanie z 
Serwisu.. Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego urządzenia 
końcowego. W tym celu należy skorzystać z instrukcji właściwej dla przeglądarki, z 
której korzysta Użytkownik. 

Ciasteczka cookie można wyłączyć za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej. 
Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronach dotyczących konkretnych 
przeglądarek. 

Przydatne informacje w tym zakresie mogą znajdować się pod poniższymi adresami: 

Dla przeglądarki Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

Dla przeglądarki Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

Dla przeglądarki Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-
pl/microsoftedge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-
edge63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

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

Dla przeglądarki Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 

http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/



