
Polityka prywatności Cookies (ciasteczek) określa sposób gromadzenia, przetwarzania oraz 

wykorzystania danych zawartych w ciasteczkach (cookies) osób korzystających z serwisu 

cenobitz.com. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności przedstawionej na tej stronie, może 

być równoznaczny z brakiem możliwości technicznej korzystania z serwisu cenobitz.com.  

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Podmiotem odpowiedzialnym za administrację danych osobowych jest firma: Cenobitz.com 

Marketing Internetowy Maciej Lesiak z siedzibą w Łodzi przy ul. Stasia 4. Kontakt z ADO 

jest możliwy pod adresem admin@cenobitz.pl  

PLIKI COOKIE 

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze 

użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie 

postępuje większość dużych witryn internetowych. 

CZYM SĄ PLIKI COOKIE? 

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub 

urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten 

sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, 

język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych 

samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony 

na inną. 

JAK UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE? 

W ramach strony internetowej cenobitz.com stosowane są m.in.: takie rodzaje plików 

cookies: 

• statystyczne pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony 
internetowej, 

• reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści ofert lepiej dopasowanych 
do zainteresowań, 

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w 
zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej. 

• funkcjonalne pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i 
personalizację interfejsu użytkownika w zakresie np. wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi 
użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. 

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ  LISTA PRZYKŁADOWYCH  ZASTOSOWAŃ PLIKÓW COOKIES PRZEZ STRONĘ 

INTERNETOWĄ CENOBITZ.COM: 

• podniesienie poziomu bezpieczeństwa, 

• podtrzymanie sesji użytkownika na formularzach oraz zaleczu admnistracyjnym (pliki cookie używane 
do identyfikacji sesji użytkownika w panelu administracyjnym system CMS). Pozwalają zwiększyć 
bezpieczeństwo zapewniając, że wszystkie wywołania do serwera pochodzą z komputera Klienta. Na 
serwerze następuje walidacja cookies oraz adresu IP komputera, z którego łączy się użytkownik. W 
przypadku próby podszywania się pod sesję użytkownika z innego komputera nastąpi przerwanie sesji, 

• raportowanie źródeł ruchu, 
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• badanie skuteczności działań promocyjnych, 

• reklamy Google ADWORDS – aby lepiej dopasować reklamy do preferencji użytkowników 
DOMENA.COM wykorzystuje pliki cookies, które gromadzą jedynie podstawowe informacje o 
zachowaniach użytkowników na stronie Banku oraz ich zainteresowaniach. Wszystkie informacje są 
anonimowe i ich celem jest jak najlepsze dopasowanie wyświetlanych reklam w wyszukiwarce Google 
jak również na innych stronach internetowych do preferencji użytkownika za pomocą narzędzi takich 
jak np. Google AdWords i DoubleClick. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z cookies Google 
w ustawieniach reklam (www.google.pl/settings/ads) 

• Analiza z wykorzystaniem Google Analytics – aby lepiej zrozumieć intencje użytkowników 
wykorzystujemy pliki cookies Google, które zbierają anonimowo jedynie podstawowe informacje na 
temat aktywności użytkownika i służą do raportowania źródeł ruchu, analizowania zachowań 
użytkowników na stronie internetowej oraz do badania skuteczności działań promocyjnych. 

JAK KONTROLOWAĆ PLIKI COOKIE 

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły są dostępne na stronie 

aboutcookies.org.  Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, 

a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych 

plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji 

przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna. 

DANE GROMADZONE PODCZAS REJESTRACJA USŁUG 

Cenobitz.com Marketing Internetowy - operator serwisu cenobitz.com, gromadzi dane 

osobowe Klientów składających zapytania ofertowe przez formularz online za pomocą 

mechanizmów umieszczonych w serwisie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania 

danych oraz podstaw prawnych znajdują się w dokumencie RODO Klauzula informacyjna o 

przetwarzaniu danych osobowych który to dostępny jest pod adresem 

https://www.cenobitz.com/rodo  

 

http://www.google.pl/settings/ads
http://www.aboutcookies.org/
rodo

