
 

 

Polityka cookies 

 

1. Strony internetowe spółki E-nform sp. z o.o. dostępne pod adresem http://enform.pl (razem 

zwanych „Stroną internetową”) nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z 

wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.  

2. Operatorem Strony internetowej jest E-nform sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Laurowa 

39, 03-197 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000684093, NIP 5783125860 („E-nform”). 

3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej i przeznaczone 

są do korzystania ze Stron internetowych. Cookies zwykle zawierają nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 

unikalny numer. 

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej 

pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest E-nform. 

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

o dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji warunków korzystania ze Strony internetowej; 

o wewnętrznego statystycznego badania korzystania i zainteresowania działaniem 

Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie stron internetowych, ich struktury i 

zawartości; 

o nawiązania kontaktu z Użytkownikiem Strony internetowej związanego z zapytaniem 

lub komentarzem, na który Użytkownik Strony internetowej oczekuje odpowiedzi. 

6. W ramach Strony internetowej stosowane są dwie zasadnicze kategorie plików cookies: 

„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu 

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. 

7. W ramach Strony internetowej i zgodnie z podziałem na kategorie wymienione w punkcie 6 

powyżej, stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

o „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

Strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług 

wymagających uwierzytelniania w ramach Strony internetowej; 

o pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej; 

o „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 

korzystania ze Strony internetowej; 
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o „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez 

Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie 

wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, 

wyglądu strony internetowej itp. 

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej 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 bądź informować o ich każdorazowym 

zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony internetowej. Szczegółowe informacje o 

możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). 

Więcej informacji o ustawieniach cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć 

na stronach przeglądarek w tym między innymi: 

• Mozilla Firefox 

• Internet Explorer 

• Microsoft Edge 

• Chrome 

• Safari 

• Opera 

9. E-nform informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej. 

10. Więcej informacji o plikach cookies Użytkownik Strony internetowej znajdzie na stronie 

http://wszystkoociasteczkach.pl 

11. E-nform zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności. 

 

 

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
https://support.microsoft.com/en-us/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri40732/mac
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
http://wszystkoociasteczkach.pl/

