
                                   Polityka plików “cookies” serwisu TOP123.pl

1. Serwis nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 
zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede 
wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

3. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w 
szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i 
zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich 
wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o 
ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego 
rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie 
dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te 
mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej 
bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików 
cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą 
uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

                                                  O ciasteczkach (cookies)

Co to jest plik cookie? 

Przeczytaj w Wikipedii > mały fragment tekstu  https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Jak Google wykorzystuje pliki cookie?

Przeczytaj na stronie Google > prywatność i warunki  
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Pliki cookie to małe pliki przechowywane na komputerze użytkownika. Zostały zaprojektowane w 
taki sposób, aby zawierały skromną ilość danych specyficznych dla danego klienta i strony 
internetowej i można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem serwera WWW lub komputera 
klienckiego. 



Pozwala to serwerowi dostarczać stronę dostosowaną do konkretnego użytkownika lub sama 
strona może zawierać skrypt znający dane w pliku cookie, dzięki czemu jest w stanie przenosić 
informacje z jednej wizyty na inną stronę (lub powiązaną stronę).

Czy w mojej przeglądarce są włączone pliki cookie?

Aby sprawdzić, czy przeglądarka jest skonfigurowana w celu zezwalania na pliki cookie, odwiedź 
narzędzie do sprawdzania plików cookie . Ta strona spróbuje utworzyć plik cookie i zgłosić, czy 
udało się to, czy nie.
Aby uzyskać informacje na temat włączania lub wyłączania plików cookie, szukaj " Włączanie 
plików cookie ".
Aby uzyskać informacje na temat usuwania i usuwania plików cookie, szukaj " Usuwanie plików 
cookie ".

Czy mogę zobaczyć / wyświetlić pliki cookie, które mam na moim komputerze?

Większość przeglądarek ma ekran konfiguracji, który pozwala użytkownikowi zobaczyć, jakie pliki 
cookie zostały zapisane na komputerze, i opcjonalnie, aby je usunąć. Aby uzyskać więcej 
informacji, zobacz stronę przeglądania plików cookie. .
Zwróć uwagę, że strona internetowa nie może wyświetlać plików cookie ustawionych przez inne 
witryny, ponieważ stanowiłoby to problem związany z prywatnością i bezpieczeństwem.

Co zawiera plik Cookie?

Każde ciasteczko jest faktycznie małą tablicą przeglądową zawierającą pary wartości (klucza, 
danych) - na przykład (imię, Jan) (nazwisko, Kowalski). 
Po odczytaniu pliku cookie za pomocą kodu na serwerze lub komputerze klienckim dane można 
odzyskać i wykorzystać do odpowiedniego dostosowania strony internetowej.

Kiedy tworzone są pliki cookie?

Zapisywanie danych do pliku cookie jest zwykle wykonywane po załadowaniu nowej strony 
internetowej - na przykład po naciśnięciu przycisku "wyślij" strona obsługi danych będzie 
odpowiedzialna za przechowywanie wartości w pliku cookie. Jeśli użytkownik wybrał wyłączenie 
plików cookie, operacja zapisu nie powiedzie się, a kolejne witryny, które korzystają z pliku 
cookie, będą musiały podjąć domyślną akcję lub poprosić użytkownika o ponowne wprowadzenie 
informacji, które zostałyby zapisane w pliku cookie. .

Dlaczego używane są pliki cookie?

Pliki cookie są wygodnym sposobem przenoszenia informacji z jednej sesji na stronie 
internetowej do drugiej lub pomiędzy sesjami na powiązanych stronach internetowych, bez 
konieczności obciążania maszyny serwerowej ogromnymi ilościami danych. 
Przechowywanie danych na serwerze bez użycia plików cookie również byłoby problematyczne, 
ponieważ trudno byłoby odzyskać dane konkretnego użytkownika bez konieczności logowania się 
przy każdej wizycie na stronie internetowej.

Jeśli istnieje duża ilość informacji do zapisania, plik cookie może być po prostu użyty jako środek 
identyfikacji danego użytkownika, aby dalsze powiązane informacje można było znaleźć w bazie 
danych po stronie serwera. 
Na przykład przy pierwszym odwiedzaniu witryny użytkownik może wybrać nazwę użytkownika 
przechowywaną w pliku cookie, a następnie podać dane, takie jak hasło, imię i nazwisko, adres, 
preferowany rozmiar czcionki, układ strony itp. - wszystkie te informacje będą przechowywane w 
bazie danych, używając nazwy użytkownika jako klucza. 
Następnie, gdy witryna zostanie ponownie odwiedzona, serwer odczyta plik cookie, aby znaleźć 
nazwę użytkownika, a następnie pobierze wszystkie informacje użytkownika z bazy danych bez 



konieczności ponownego wprowadzania.

Jak długo trwa ciasteczko?

Czas ważności pliku cookie można ustawić podczas tworzenia pliku cookie. Domyślnie plik cookie 
jest niszczony po zamknięciu bieżącego okna przeglądarki, ale po pewnym czasie może zostać 
utrzymany przez dowolnie długi czas.

Kto może uzyskać dostęp do plików cookie?

Kiedy tworzony jest plik cookie, można kontrolować jego widoczność, ustawiając jego "domenę root". 
Będzie wtedy dostępny dla każdego adresu URL należącego do tego katalogu głównego. 
Na przykład katalog główny może być ustawiony na "cookies.com", a plik cookie będzie wtedy 
dostępny dla witryn w "www.cookies.com" lub "xyz.cookies.com" lub "cookies.com". 
Może to być użyte, aby umożliwić powiązanym stronom "komunikowanie się" ze sobą. Nie można 
ustawić domeny głównej na domeny najwyższego poziomu, takie jak ".com" lub ".pl", ponieważ 
pozwoliłoby to na powszechny dostęp do pliku cookie.

Domyślnie pliki cookie są widoczne dla wszystkich ścieżek w ich domenach, ale w momencie 
tworzenia mogą być odwoływane do podanej ścieżki - na przykład 
"www.whatarecookies.com/images".

Jak bezpieczne są pliki cookie?

Istnieje wiele obaw dotyczących prywatności i bezpieczeństwa w Internecie. 
Pliki cookie same w sobie nie stanowią zagrożenia dla prywatności, ponieważ mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do przechowywania informacji, które użytkownik zgłosił na ochotnika lub 
które już posiada serwer sieciowy. 
Chociaż możliwe jest, że informacje te mogą zostać udostępnione określonym stronom stron 
trzecich, nie jest to gorsze niż przechowywanie ich w centralnej bazie danych. 
Jeśli obawiasz się, że informacje, które podasz na serwer internetowy, nie będą traktowane jako 
poufne, powinieneś się zastanowić, czy rzeczywiście musisz je podać.

Co to są pliki cookie śledzenia?

Niektóre komercyjne witryny internetowe zawierają wbudowane materiały reklamowe, które są 
dostarczane z witryn stron trzecich, i możliwe jest, że takie reklamy przechowują plik cookie dla tej 
witryny strony trzeciej, zawierający informacje dostarczane mu z witryny zawierającej informacje. 
Takie informacje mogą obejmować nazwę strony, konkretne oglądane produkty, odwiedzane strony 
itp. 
Kiedy użytkownik odwiedza później inną witrynę zawierającą podobną reklamę umieszczoną w tej 
samej witrynie innej firmy, reklamodawca może odczytać plik cookie i wykorzystać go w celu 
określenia informacje o historii przeglądania użytkownika. 
Dzięki temu wydawcy mogą wyświetlać reklamy ukierunkowane na zainteresowania użytkowników, 
więc teoretycznie mają większe szanse na odniesienie się do użytkownika. Jednak wiele osób źle 
postrzega takie "śledzące pliki cookie”
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