
 

 

 

 

 

 

POLITYKA COOKIES (CIASTECZEK): 

W związku z korzystaniem przez Państwa ze strony www.okolandoptyk.pl, Administrator gromadzi także dane 

zawarte w logach systemowych. Wykorzystujemy je przede wszystkim do dostosowania zawartości stron 
internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także 

do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te 
nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej 

korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu). 

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” 

(persistent cookies): 

→    Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 

Użytkownika do czasu 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. 

 

Sposób zarządzania plikami „cookies” przez Użytkowników: 

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, 

domyślnie akceptuje pliki „cookies”. W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą 

ustawień w przeglądarce. 

Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce: 

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania 

plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre 

funkcje. 

 

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach? 

GOOGLE CHROME 

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W 
sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące 

ustawienia plików cookie: 

→ Usuwanie plików cookie 

→ Domyślne blokowanie plików cookie 

→ Domyślne zezwalanie na pliki cookie 

→ Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki 

→ Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen 

 

 

 



INTERNET EXPLORER 6.0 I 7.0 

→ Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk 

Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. 

 

MOZILLA FIREFOX 

→ Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie 

używał ustawień użytkownika” 

→ ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka 

 

OPERA 

→ Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. 

→ ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka. 

 

SAFARI 

→ W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się 

poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”. 

 

UWAGA! Wycofanie przez Użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies może oznaczać ograniczenie 

niektórych funkcjonalności Serwisu. 

 

ZMIANY W POLITYCE: 

W związku z systematyczną weryfikacją powyższej Polityki OKO LAND Agnieszka Gorzawska z siedzibą w 

woj. ŚLĄSKIE, pow. rybnicki, gm. Czerwionka-Leszczyny, miejsc. Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja, nr 12, 

44-230, Administrator, zastrzega sobie prawo do wprowadzania aktualizacji, co może wynikać z potrzeby 

dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia 

naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach będziemy informować stosownym komunikatem na 

swoich stronach internetowych. 

Niniejsza ma zastosowanie od 23.03.2021 roku.  

 

 


