
Polityka Cookies 

1. Operatorem Serwisu jest: 

Nazwa firmy: HORTEX SP. Z O.O. 

NIP:  522-30-67-357 

Adres: ul. Mszczonowska 2 

02-337 Warszawa, Polska 

tel. +48 22 572 10 00 

fax +48 22 572 11 10 

infolinia +48 801 12 00 33 

Kontakt mailowy: iod@hortex.pl 

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 

zawartych w plikach cookies. 

3. 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. 

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 

uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

✓ 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; 

✓ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

✓ utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 

musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

6. 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. 

7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

 

Nazwa Dostawca 

ciasteczka 

Rodzaj/okres 

stosowania 

Cel 

stosowania 

Zbierane 

informacje 

_ga=GA1.2.259208697.1515775307; Google 

Analytics 

Dożywotnio/sesja Analityka 

strony 

Przechowuje 

identyfikator 

sesji. 

_gid=GA1.2.1523371377.1520349036; Google 

Analytics 

Dożywotnio/sesja Analityka 

strony 

Przechowuje 

identyfikator 

sesji. 

_gat=1 Google 

Analytics 

Dożywotnio/sesja Analityka 

strony 

Przechowuje 

identyfikator 

sesji. 

pll_language=pl własne Dożywotnio Zapamiętanie 
ustawień 
witryny 

Wybrany język 

cookies_accepted=T własne Dożywotnio Zapamiętanie 
ustawień 
witryny 

Czy polityka 

cookies została 
zaakceptowana 

 

8. 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). 

9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na 

niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 



10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 

wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu 

reklamodawców oraz partnerów. 

11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu 

przeglądarki internetowej. 

12. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym w jaki sposób chronimy prywatność osób z którymi 

współpracujemy, zapraszamy do naszej polityki prywatności, która dostępna jest tutaj. 

http://www.hortex.pl/wp-content/uploads/2018/05/Polityka-prywatnosci.pdf

