
Polityka Plików Cookies

I. Definicje 

1.Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, 
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik 
korzysta ze strony internetowej zlokalizowanej pod domeną www.kancelariaburkowski.pl . 

2. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik 
uzyskuje dostęp do strony internetowej zlokalizowanej pod domeną 
www.kancelariaburkowski.pl . 

3. Strona Internetowa - strona internetowa zlokalizowana pod domeną 
www.kancelariaburkowski.pl. 

II. Cele

1. Wykorzystanie plików cookies zmierza do zapewnienia maksymalnego komfortu podczas 
przeglądania i korzystania ze Strony Internetowej. Przeglądanie Strony Internetowej bez 
zmiany ustawień przeglądarki, oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na użycie tych 
plików. Jednak Użytkownik zawsze może zmienić ustawienia decydujące o użyciu tychże 
plików (pkt III niniejszej Polityki). 

2. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w 
telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego następuje 
w celu uzyskania informacji statystycznych o działaniach Użytkowników Strony Internetowej
i obejmuje liczbę odwiedzających Stronę Internetową, elementy Strony Internetowej które są 
najczęściej odwiedzane przez Użytkowników, czas trwania wizyty Użytkowników na Stronie 
Internetowej, parametry przeglądarek używanych przez Odwiedzających, dane techniczne 
komputerów Użytkowników takie jak: system operacyjny, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość 
ekranu. 

III. Możliwość zmiany ustawień

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików 
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w
Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą 
konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować 
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź 
informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji 
w przeglądarce internetowej, której używa. 

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronie internetowej znajdującej się pod domeną www.kancelariaburkowski.pl
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