
POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES 

Niniejsza Polityka określa zasady wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym 

http://www.krakskok.pl (dalej: „Serwis”). 

Administratorem Serwisu jest Krakowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa z siedzibą 

w Krakowie przy ul. Ujastek 3, 30-969 Kraków, posiadająca NIP 6751000541 oraz REGON 350707850, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000074064 (dalej: „Administrator” lub „My”). 

W naszym Serwisie dbamy o ochronę prywatności Użytkowników, Serwis nie zbiera w sposób 

automatyczny żadnych danych o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji zbieranych za pomocą 

technologii HTTP Cookie (dalej: „ciasteczka” lub „cookies”). 

Pliki cookies 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. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies 

oraz uzyskującym do nich dostęp jest Krakowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu 

przez Użytkownika. Ciasteczka umożliwiają w szczególności: 

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

na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

b) 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; 

c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają 

ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

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. 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:  

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, 

np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania 

w ramach Serwisu; 

b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania 

ze stron internetowych Serwisu; 

c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika 

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika. 



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 będą 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). 

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies, 

jednakże wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienia, czy wręcz uniemożliwić 

korzystanie z niniejszego Serwisu. Szczegółowe informacje o konfiguracji ustawień dotyczących cookies 

w przeglądarkach dostępne są w jej ustawieniach. 

Włączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce funkcjonalności przyjmowanie plików cookies 

oznacza jego zgodę na przechowywanie i stosowanie cookies przy korzystaniu z Serwisu. 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl 

lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

Ciasteczka nie są szkodliwe dla urządzenia Użytkownika, nie utrudniają pracy urządzenia 

lub oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu, ani nie powodują zmian konfiguracyjnych 

w urządzeniu Użytkownika. Dzięki plikom cookies korzystanie z witryny Serwisu jest łatwiejsze 

i bardziej komfortowe dla Użytkownika. 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Cookies w dowolnym czasie. Zmiany 

mogą okazać się konieczne w szczególności w przypadku zmiany prawa bądź wykorzystywanych 

w Serwisie rozwiązań informatycznych i technologicznych. 

Informacje o treści zmian niniejszej Polityki są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej 

Serwisu i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu. 

 


