
Polityka plików cookies 

Witryny i strony internetowe firmy Lech-Pol Invest Company Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą 
 w Sycowie, ul. Szosa Kępińska 81, 56-500 Syców (dalej AROMA FIT) mogą wysyłać  
i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka). Niniejsza Polityka w sprawie plików 
cookies dotyczy serwisu fitness-sycow.cms.efitness.com.pl. 

Czym są pliki cookies (ciasteczka) i w jakim celu je używamy? 

Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, 
smartfonie, etc.). Podczas odwiedzania serwisu fitness-sycow.cms.efitness.com.pl 
przeglądarka wysyła taki plik i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana.  
Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po serwisie  
fitness-sycow.cms.efitness.com.pl i korzystania z jego zasobów. Ponadto pliki cookies, 
poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania serwisu przez 
użytkowników, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz zwiększają jego 
wydajność, pozwalając Państwu szybciej znaleźć potrzebne informacje.  

Jakie rodzaje plików cookie używamy?  

Cookies sesyjne  

Cookies sesyjne to tymczasowe pliki, które są przechowywane od momentu wejścia do 
serwisu, tylko do momentu zamknięcia sesji przeglądarki lub do momentu zamknięcia 
samej przeglądarki. W serwisie fitness-sycow.cms.efitness.com.pl przechowujemy jedno 
ciasteczko sesji ASP.NET_SessionId - plik służy do szyfrowania informacji 
autoryzacyjnych o użytkowniku, tworzony jest w momencie wejścia do serwisu,  
a usuwany jest wraz zamknięciem przeglądarki.  

Cookies stałe  

Są to ciasteczka, które ułatwiają korzystanie z serwisu i są przechowywane przez dłuższy 
czas. Serwis fitness-sycow.cms.efitness.com.pl przechowuje ciasteczko z informacją  
o wyświetleniu komunikatu dotyczącego zarządzania plikami cookies przez serwis  
fitness-sycow.cms.efitness.com.pl. Plik ten przechowywany jest przez okres jednego roku 
od momentu zapisania na urządzeniu końcowym.  

Cookies zewnętrzne  

Są to pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, z którymi nasz serwis 
internetowy współpracuje. Na fitness-sycow.cms.efitness.com.pl wykorzystywane są pliki 
Google Analytics, służące do zbierania danych statystycznych na temat serwisu. 
Ciasteczka te zapisują się od początku wizyty na naszej platformie. W celu uzyskania 
dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat Google Analytics 
Cookie. Możliwe jest zrezygnowanie z zamieszczenia plików cookies pochodzących od 
Google Analytics na Państwa urządzeniu pod tym adresem.  

  



Cookies reklamowe  

Są to pliki odpowiedzialne za wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich preferencji. 
Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych (np. Google Adwords)  
są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii 
remarketignowych docierających z naszymi komunikatami marketingowymi do Ciebie, 
jeżeli odwiedzałeś wcześniej nasze Serwisy. Te pliki cookies pamiętają, że odwiedziłeś 
nasze Serwisy i jakie aktywności wykonałeś w naszych Serwisach. Zebrane w ten sposób 
informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych.  

Zarządzanie analitycznymi plikami cookies  

Można zrezygnować z anonimowego zapisu działań wykonywanych na stronie w plikach 
cookies analitycznych. Zasady prywatności przyjęte przez naszych usługodawców oraz 
informacje na temat możliwości rezygnacji z ich plików cookies można znaleźć pod 
następującymi adresami: 

• Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html 
• Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

Czy cookies są niebezpieczne?  

Nie, gdyż pliki cookies nie są programami komputerowymi i nie mogą być 
wykorzystywane jako kody. Nie rozpowszechniają wirusów i każdy użytkownik ma 
możliwość zarządzania plikami cookies na urządzeniu końcowym. Ponadto, w plikach 
cookies są przechowywane tylko fragmenty danych, które nie pozwalają na pełną 
identyfikację użytkownika.  

Zarządzanie plikami cookies  

Pliki cookies są wykorzystywane przez nas wyłącznie za zgodą użytkownika. W każdym 
momencie możecie Państwo wyłączyć lub zmodyfikować możliwość zapisywania plików 
cookies na swoim urządzeniu końcowym, poprzez odpowiednie ustawienia  
w oprogramowaniu do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej). 
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie 
dopuszcza zapisywanie plików na urządzeniu końcowym, a tym samym umożliwia nam 
przetwarzanie danych zgromadzonych w tych plikach.  

Ponieważ pliki cookies stosowane są również do zapamiętywania Państwa preferencji 
dotyczących plików cookies, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze 
zmianami ustawień, w szczególności: 

1. w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookies na Państwa 
urządzeniu końcowym, może nie być możliwe zalogowanie się do serwisu  
fitness-sycow.cms.efitness.com.pl i korzystanie z jego funkcjonalności. 

2. w przypadku użycia innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub 
przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie swoich preferencji 
w zakresie plików cookies. 



W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania ustawieniami plików 
cookies, zalecamy postępowanie zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej, z której 
Państwo korzystacie, w szczególności: 

• Internet Explorer 
• Chrome 
• Safari 
• Firefox 
• Opera 

W przypadku urządzeń mobilnych: 

• Android 
• Safari 
• Windows Phone 
• Blackberry 

AROMA FIT, jako operator serwisu fitness-sycow.cms.efitness.com.pl wdrożył 
rozwiązania wymagane przez Dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej 
(Dyrektywa WE Parlamentu Europejskiego), która obejmuje wykorzystywanie 
„ciasteczek”, ponieważ przy uwzględnieniu najlepszych praktyk uczciwe i otwarcie 
traktuje swoich klientów. 

 

 


