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POLITYKA COOKIES STRONY INTERNETOWEJ 

 

Niniejsza polityka Cookies dotyczy plików Cookies używanych na stronie 

http://notar.com.pl  (dalej jako: Strona kancelarii), której właścicielem jest:  

Kancelaria Notarialna Olaf Peretiatkowicz, ul. Libelta 1a, 61-706 Poznań, numer 

telefonu (61) 853-10-55 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika 

właściwego operatora), adres poczty elektronicznej olafpere@rejent.poznan.pl (dalej 

jako: Właściciel). 

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES  

 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików 

tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika 

odwiedzającego stronę Stronę kancelarii (np. na dysku twardym komputera, laptopa, 

czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz 

odwiedzając Stronę Kancelarii). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię 

ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko 

 

2. W JAKIM CELU UŻYWAMY PLIKI COOKIES 

Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Ci 

przeglądanie Stron kancelarii zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jego 

funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez naszą Stronę kancelarii są bezpieczne i 

nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też 

smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 

Pliki Cookies używamy w następujących celach: 

 Cele społecznościowe, używane przez portal Facebook (przycisk „lubię to”) 

 Cele informacyjne o lokalizacji naszej kancelarii poprzez mape Goole Maps, 

która zapamiętauje np Twoje ostatnie ustawienia mapy (zoom na mapie itp) 

 

3. RODZAJE PLIKÓW COOKIES, KTÓRYCH UŻYWAMY 

Odwiedzając stronę naszej kancelarii możesz spotkać się z następującymi rodzajami 

plików Cookies:  

 Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one 

przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, czy też na 

karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę. Pliki 

tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki 

okres czasu – usuwane są w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej, z 

której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone 
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plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki 

Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku 

plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w 

parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego 

usunięcia przez Ciebie.  

 

 Zewnętrzne – dane pliki Cookies pochodzą ze strony podmiotu trzeciego za 

pośrednictwem Strony kancelarii. W tym wypadku zalecamy również 

zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu 

trzeciego. 

Poniżej znajdziesz szczegółową informację o celu i rodzaju plików Cookies używanych 

na naszej stronie kancelarii: 

Nazwa pliku 

Cookies 
Cel używania pliku Cookies 

Pochodzenie 

pliku Cookies 
Czas zapisu pliku Cookies 

Czy plik Cookies 

jest wymagany do 

prawidłowego 

korzystania ze 

strony 

FACEBOOK 

act 

Pliki cookies są używane na 

stronie w celu zarządzania 

wyświetlania treści od serwisu 

Facebook takich jak przycisk 

Lubię to, Poleć itp.   

 

Więcej informacji jest 

dostępnych tutaj: 

https://www.facebook.com/hel

p/360595310676682/ i tutaj: 

https://www.facebook.com/abo

ut/privacy/ 

facebook.com 

wygasa po zamknięciu 

przeglądarki 

nie jest wymagany 

do korzystania ze 

strony 

c_user 
wygasa po zamknięciu 

przeglądarki 

csm 
wygasa po zamknięciu 

przeglądarki 

datr ok. 2 lat 

fr ok. 30 dni 

lu ok. 2 lat 

p 
wygasa po zamknięciu 

przeglądarki 

presence 
wygasa po zamknięciu 

przeglądarki 

s 
wygasa po zamknięciu 

przeglądarki 

sub 
wygasa po zamknięciu 

przeglądarki 

xs 
wygasa po zamknięciu 

przeglądarki 

GOOGLE 

S Pliki Cookies są używane w 

celu wyświetlania informacji 

dotyczącej mapy pobieranej z 

serwisu firmy Google. 

 

Więcej informacji: 

google.pl i 

google.com 

wygasa po zamknięciu 

przeglądarki 
nie jest wymagany 

do korzystania ze 

strony 

SSID ok. 10 lat 

NID ok 6 miesięcy 
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APISID 
http://www.google.com/policie

s/privacy/ ok. 10 lat 

SID ok. 10 lat 

PREF ok. 2 lat 

SAPISID ok. 10 lat 

HSID ok. 10 lat 

 

Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a 

także termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich 

opcji własnej przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy 

przeglądarki internetowej. 

4. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES, ZGODA NA ICH UŻYWANIE 

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie 

akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków 

korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. 

Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie 

wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim. 

Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z 

punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę  – zgodnie 

z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki 

internetowej.  

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz 

ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych 

dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach: 

• w przeglądarce Chrome 

• w przeglądarce Firefox  

• w przęglądarce Internet Explorer  

• w przeglądarce Opera  

• w przeglądarce Safari 

 

 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.apple.com/kb/PH5042

