
Polityka Cookies 

Niniejsza Polityka Cookies dotyczy domeny internetowej papu.io (dalej zwanej         

„Serwisem”) prowadzonej przez PAPUKurier spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z         

siedzibą w Poznaniu, ul. Sowińskiego Józefa 18A, 60-283 Poznań, wpisanej do rejestru            

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w          

Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:          

567424, NIP: 7792433088, REGON: 362028216, kapitał zakładowy: 21.500,00 zł (dalej          

zwaną „Administratorem”). 
tel. 506 199 047  

e-mail: kontakt@papu.io 

1.      Czym są pliki Cookies 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików           

tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego          

Serwis (dalej „Użytkownik”) m.in. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na            

karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik.    

2.      W jakim celu używamy pliki Cookies 

Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia           

Użytkownikowi przeglądanie Serwisu oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Pliki         

Cookies podczas ponownej wizyty Użytkownika w Serwisie umożliwiają rozpoznanie         

urządzenia oraz dostosowanie Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika.        

Umożliwiają również przygotowywanie statystyk odwiedzin Serwisu. 

Pliki Cookies używane przez Serwis są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych  

w urządzeniach Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tych         

urządzeniach. Mechanizm plików Cookies stosowany w Serwisie nie jest wykorzystywany          

do gromadzenia jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, ani śledzeniu ich nawigacji.          

Pliki Cookies nie przechowują jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników, ani         

żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. 

Pliki Cookies używamy w następujących celach: 

● zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów, 

● zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy dostępnych na stronie  

● dostosowywania treści oraz reklam do indywidualnych preferencji Użytkownika, 

● prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania  

z Serwisu oraz badania potrzeb Użytkowników, z wyłączeniem personalnej        

identyfikacji Użytkownika, 

● poprawy funkcjonalności Serwisu. 

 3.      Rodzaje plików Cookies, których używamy 

Odwiedzając naszą stronę internetową możesz spotkać się z następującymi rodzajami 

plików Cookies: 

● Trwałe (stałe) i tymczasowe (sesyjne) – w zależności od czasu przez jaki są            

one przechowywane na dysku twardym urządzenia Użytkownika (komputera,        

laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).  

o Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez         

stosunkowo krótki okres czasu – usuwane są w momencie opuszczenia          

strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej przez       



Użytkownika. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone          

plikami sesyjnymi.  

o Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z           

reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików          

tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w          

parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego         

usunięcia przez Użytkownika. 

 

● Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi            

bezpośrednio z Serwisu, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem           

tej strony internetowej (np. w wypadku prowadzenia anonimowych statystyk przy          

wykorzystaniu Google Analytics, zamieszczeniu wtyczek z portali       

społecznościowych np. Facebook, Twitter lub Google+, zamieszczeniu elementów        

z innych stron np Youtube, Vimeo). Zalecamy również zapoznanie się z polityką            

Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego. 

Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy          

zewnętrzny, a także termin jego przechowywania można także uzyskać         

korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki internetowej – w tym celu           

odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej. 

4.      Zarządzanie plikami Cookies, zgoda na ich używanie 

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie        

akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków         

korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.          

Oznacza to, że może np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć            

możliwość zapisywania plików Cookies na swoim urządzeniu – w tym ostatnim wypadku            

jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. 

Ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika w zakresie plików Cookies są istotne  

z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie  

z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki           

internetowej. 

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich           

samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne       

są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. 

Brak zmiany tych ustawień w przeglądarce oznacza akceptację dla stosowanych          

przez Serwis plików Cookies. Użytkownik korzystając z Serwisu wyraża zgodę          

na ich wykorzystanie. 

 


