
POLITYKA COOKIES 
1. CO TO SĄ PLIKI COOKIE? 

Pliki cookie, zwane też ciasteczkami, są to niewielkie pliki tekstowe, tworzone 
przez odwiedzany serwis internetowy, a następnie zapisywane w przeglądarce 
internetowej odwiedzającego. 

2. CZY PLIKI COOKIE SĄ BEZPIECZNE? 

Zdecydowanie tak, gdyż jest to zwykły plik tekstowy, taki jaki można przygotować 
przy pomocy Notatnika. Czy taki plik może zawierać wirusy, konie trojańskie lub 
oprogramowanie szpiegujące? Zdecydowanie nie. 

3. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY COOKIES? 

• Cookies zbierają informacje o ruchu na naszej stronie, które wykorzystujemy w 
celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nasza strona nie przechowuje 
w plikach cookie danych pozwalających na zidentyfikowanie użytkownika, a 
jedynie dane o połączeniu. 
Ogólnie pliki cookie mogą być używane do: 
• obsługi logowania 
• prezentacji treści 
• obsługi formularzy (np. podpowiedź danych formularzy w przeglądarce przy 
kolejnym wejściu, zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów), 
• anonimowych statystyk odwiedzin naszej strony i anonimowych statystyk 
sprzedaży w naszym sklepie internetowym. 
Dzięki plikom cookie możemy udoskonalać nasze strony, poprawiać komfort 
korzystania z nich z różnych przeglądarek i urządzeń, monitorować skuteczność 
naszych działań. 

4. INFORMACJE O UŻYWANYCH PRZEZ NAS PLIKACH 
COOKIE ORAZ ZAUFANYCH PARTNERACH: 

Google Analytics – Google Ireland Limited -pozwala na mierzenie ruchu na 
stronach internetowych oraz wykorzystanie danych na dopasowanie emitowanych 



przez bank reklam w witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych (więcej 
informacji można znaleźć na 
stronie: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl oraz https://
policies.google.com/technologies/ads). 
Google Adwords – Google Ireland Limited – umożliwia monitorowanie 
efektywności naszych reklam (więcej informacji można znaleźć na 
stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785 https://policies.go
ogle.com/privacy?hl=pl). 

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY UŻYWAĆ COOKIE? 

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: 
Sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi i pozostają na Twoim 
urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub 
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); 
Stałe (persistent cookies) – są plikami przechowywanymi na Twoim urządzeniu 
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu, aż sam je 
usuniesz. 

6. JAK WYŁĄCZYĆ COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE? 

Zazwyczaj przeglądarki domyślnie umożliwiają tworzenie plików cookie. Jeżeli nie 
zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz 
odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. 
Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie sprawi, że nie tylko strony 
Lingualand, ale każda inna strona internetowa zostanie pozbawiona możliwości ich 
przekazywania. 
Najczęściej szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 
cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki 
internetowej. 
Przykładowe zmiany w ustawieniach dla kilku przeglądarek: 

Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność 
Firefox: Narzędzia > Opcje > Prywatność 
Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność >Ustawienia treści 
Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka 

Możesz również za każdym razem po wizycie na naszych stronach usuwać pliki ze 
swojego urządzenia. 
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