
 

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES 

DLA STRONY WWW.UCLP.PL 

 

Strona internetowa www.uclp.pl wykorzystuje tzw. pliki cookies. Poprzez 

korzystanie ze Strony oraz oferowanych poprzez Stronę usług, wyrażają Państwo 

zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z poniższą polityką cookies. 

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie plików 

cookies, mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej bądź 

zaprzestać korzystania ze Strony.  

 Czym są pliki cookies? 

Pliki cookies to informacje podlegające zapisaniu na komputerze użytkownika 

(oraz innych urządzeniach mających połączenie z Internetem - takich jak tablety 

czy smartfony), które Serwis odczytuje każdorazowo w trakcie połączenia. Plik 

cookie składa się zazwyczaj z nazwy strony internetowej, z której pochodzi, 

wskazania okresu przechowywania oraz numeru. 

 Do czego wykorzystujemy pliki cookies?  

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania ze Strony oraz 

lepszego jego dopasowania do Państwa potrzeb. Wykorzystanie plików cookies 

może pomóc w przyspieszeniu użytkowania Strony.  

Pliki cookies, mogą być wykorzystane do: 

 tworzenia statystyk dotyczących sposobów korzystania ze Strony przez 

użytkowników; 

 utrzymywania otwartych sesji użytkowników Strony, celem zniesienia 

konieczności powtórnego logowania. 

 Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy?  

 Niezbędne - cookies istotne dla poprawnego działania Strony oraz zapisu 

wcześniej dokonanych czynności; 

 Bezpieczeństwa - cookies służące wykrywaniu nadużyć w procesach 

uwierzytelniania; 

 Performance - cookies dostarczające informacji o sposobie interakcji 

użytkownika ze Stroną,  

 zasobach lub czasie użytkowania. Informacje zbierane są anonimowo; 

 Funkcjonalne - cookies umożliwiające zapamiętywanie określonych ustawień 

dokonanych przez użytkownika takich jak np. nazwa użytkownika, wybór 

języka lub oprawy graficznej.  
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 W jaki sposób kontrolować i usuwać pliki cookies? 

Większość przeglądarek internetowych w ramach domyślnych ustawień 

akceptuje wykorzystywanie plików cookies na urządzeniach użytkowników 

Strony. Użytkownik komputera (lub innego urządzenia) może w każdej chwili 

dokonać zmian w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej. 

Możliwe jest zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies, bądź też 

włączenie ostrzeżeń o każdorazowym przesłaniu pliku cookie do urządzenia. 

Informacje dotyczące właściwych funkcji oprogramowania są udostępnione 

Państwu w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz na stronach 

internetowych producentów oprogramowania.  

Wyłączenie obsługi plików cookies, które są używane przez Stronę, może 

wpłynąć na użytkowanie Strony, np. poprzez brak dostępu do części Strony. 

Wyłączenie obsługi plików cookies nie ogranicza możliwości przeglądania treści 

zamieszczanych na Stronie. 

W przypadku nie dokonania przez Państwa zmian w ustawieniach przeglądarki 

internetowej, pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym oraz 

wykorzystywane przez Stronę zgodnie z niniejszą polityką cookies. 


