
R E GU L A M I N  

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez 

Sprzedającego pod adresem www.neble24.pl 

Sklep internetowy Neble24, dostępny pod adresem internetowym neble24.pl, prowadzony jest przez Pawła 

Stachurskiego prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PAWS Paweł Stachurski wpisaną do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. 

gospodarki, Nip 5140344512 Regon 367984590 

 

§1 Definicje 

1.Regulamin-niniejszy regulamin sklepu internetowego neble24.pl 
2. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem neble24.pl, za pośrednictwem 
którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której 
przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu. 
4. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
5. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
6.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
7.Dni Robocze-od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
8.Przedmiot transakcji-Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 
9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym. 
10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy 
Sprzedawcom a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, 
określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

§2 Zasady ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem neble24.pl 
2. 3. Sklep internetowy neble24.pl,prowadzony jest przez PAWS Paweł Stachurski, Komorów 62a, 63-510 Mikstat 
3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym 
Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 
4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną {{hurtową oraz przyjmuje do realizacji Zamówienia specjalistyczne}} 
za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
  



5.Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym. 
6.Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od 
wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
7. Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, 
niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: 

7.1Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail). 
7.2 Posiadać komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, 
Linux lub Android.  
7.3 Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - 
wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32. 

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  neble24.pl  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia 
usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku 
potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 
9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza 
zamieszczonego na stronie głównej serwisu  neble24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 
10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi 
obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i 
własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. 
11.Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa. 
 
 

§3 Dane Osobowe- Polityka prywatności 

 

1.Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności: 
1.1 Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym 
zapewnia, aby dane te były: 
a) przetwarzane zgodnie z prawem, 
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu 
z tymi celami; 
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, 
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne 
do osiągnięcia celu przetwarzania. 
1.2 Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do 
przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 
roku (Dz.U.2016.922 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U.2017.1219 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwanej 
inaczej RODO. 
3. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, 
prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów. 
4. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym 
podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 
mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom. 
5. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej 
z Klientem.  



§4 Składanie zamówień 

1. Żeby złożyć zamówienie nie jest wymagane zakładanie konta w sklepie. 
2. Założenie konta w sklepie jest darmowe. 
3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji na stronie w sekcji „Moje konto”. 
Niezbędne jest podanie danych: Imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres zamieszkania. 
4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 
5.Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat 
usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §2. 
6.Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
7. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
8. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym. 
9. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane 
kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu i adres e-mail. 
10. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z 
Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia. 
11. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może wyrazić wolę otrzymania 
faktury VAT. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta podany w 
Zamówieniu. 
12. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu 
potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. 
13. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję 
płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia. 
15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 
16. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski. 
 
 

§5 Ceny i metody płatności 

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają 
wszelkie należne podatki). 
2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta 
sposobu dostawy. 
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 

1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. 
2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
3. Płatność elektroniczna w systemie  przelewy24 
4. Płatność ratalna za pośrednictwem systemu przelewy24 

4.Rachunek Sprzedawcy: 

1. Bank: BZWBK 
2. Numer rachunku: 43 1090 1173 0000 0001 3498 0321 

5. karta kredytowa zostaje obciążona w momencie złożenia zamówienia 
6. W przypadku wysyłki za pobraniem produktów, których wartość przekracza 1000 zł kupujący zobowiązuję się 
do wpłaty na konto bankowe zaliczki w wysokości 30% zamówienia 

 



§6 Koszt, sposoby i termin dostawy 

1.Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej. 
2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem firmy transportowej.  
3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru. 
4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, 
konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
5. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, 
jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko. 
6. Sprzedawca wskazuje, że: 
6.1  z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z 
Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz 
Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z 
chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę 
przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta, 
6.2 przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku 
lub uszkodzenia w przewozie, chyba że: 
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki; 
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika; 
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; 
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni 
zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do 
przewozu a jej wydaniem. 
7. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia towaru pod kątem ubytku wartości i ilości w obecności kuriera i w 
przypadku stwierdzenia takowych spisać z nim protokół szkody.  
8. Kosztami dostawy obciążany jest klient, chyba że kwota zamówienia jest większa niż 3500 zł, wtedy koszty 
dostawy pokrywa sprzedawca. 

8a. W produktach z darmową dostawą, koszt transportu wliczony jest w koszt produktu i uwzględniony 
jest na dowodzie zakupu.  
9. Termin dostawy wynosi od 1 do 95 dni, orientacyjny czas dostawy, wyrażony w dniach roboczych 
podawany jest na aukcji. O dokładnym czasie oczekiwania klient zostanie poinformowany. 
 
 

 
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  
1a. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje 
rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego 
zindywidualizowanych potrzeb, dotyczy to mebli tapicerowanych wszelkiego rodzaju.  
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej 
przez niego osobie innej niż przewoźnik. 
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w 
częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do 
zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 
tego terminu. 
5. Konsument powinien skorzystać z wzoru formularza, dostępnego na stronie sklepu. 
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym 
odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy dołączając dowód zakupu oraz formularz zwrotu. 
7. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na 
adres Sprzedawcy. 
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. 
9. W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są otrzymane od niego płatności (nie później niż 



w terminie 14 dni kalendarzowych), z potrąceniem kosztów dostawy.. Płatności zwracane są na konto bankowe. 
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego 
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
11.Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, 
nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie 
zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 
12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na 
swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. 
13. Nie ma możliwości zwrotu produktów robionych pod zamówienie, nie dostępnych od ręki 
 

 

§8 Procedura reklamacji 

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad. 
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym. 
3. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: O wysłaniu zawiadomienia 
można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@neble24.pl. 
4. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, składając reklamacje należy 
dostarczyć do sprzedawcy reklamowany towar wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. 
5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się 
do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. 
6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania. 
7. Wzornik z kolorami wybarwień drewna oraz tkanin jest materiałem poglądowym i nie stanowi podstawy do 
reklamacji. Ze względu na ograniczenia wynikające z technologii kolory na ekranie monitora mogą różnić się od 
rzeczywistych kolorów oferowanych mebli 

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1.Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych 
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym: 
2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o 
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej. 
3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie 
polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji 
Handlowej. 
4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a 
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub 
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja 
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod 
bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: 
porady@dlakonsumentow.pl 
5. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod 
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 

 

§ 12. Newsletter 

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji. 
2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty 
elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, 
przekazywania informacji handlowych. 



3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a. 
4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczo 

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do 
Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@neble24.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: PAWS 
Komorów 62a, 63-510 Mikstat 

 

 
§13. Postanowienia końcowe 

 
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie 
wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed 
wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących 
w momencie ich składania. 
2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i 
bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów 
dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej 
platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, 
właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa 
polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze 
zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe. 
5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018 roku. 

 

§ 14 Informacja o plikach cookies – Polityka plików cookies 

Serwis korzysta z plików cookies. 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron 
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do 
nich dostęp jest operator Serwisu. 

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

 utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu 
 określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach 

reklamowych, w szczególności sieci Google. 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” 
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu 
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, 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. 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie 
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą 
dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe 
jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub 
dokumentacja przeglądarki internetowej. 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach 
internetowych Serwisu. 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również 
przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie 
wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics 

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam 
dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce 
nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może 
przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: 
https://www.google.com/ads/preferences/ 

Logi serwera. 

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są 
wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej 
obsługi świadczonych usług hostingowych. 

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 

 czas nadejścia zapytania, 
 czas wysłania odpowiedzi, 
 nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
 informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
 adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście 

do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 
 informacje o przeglądarce użytkownika, 
 Informacje o adresie IP. 

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

 

 


