
POLITYKA COOKIES SP. ORTENS SP. Z O.O. 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Ortens spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Proszowicach, ul. Nowa 2, 32-

100 Proszowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000386009, posiadająca NIP: 

6821759947, REGON: 121534972, kapitał zakładowy w wysokości: 1.387.700,00 zł (Spółka), 

informuje, iż strona internetowa www.sklep-presto.pl (Sklep Presto), zbiera w sposób 

automatyczny pliki cookies (Pliki Cookies) oraz wykorzystuje inne technologie podobne do Plików 

Cookies. 

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Pliki Cookies, wykorzystującym inne 

podobne do nich technologie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka oraz podmioty 

zewnętrzne prowadzące witryny zewnętrzne wobec Sklepu Presto. 

 

 

II. PLIKI COOKIES 

Pliki Cookies: 

1) stanowią niewielkie pakiety danych informatycznych, w szczególności małych fragmentów 

tekstu, które przechowywane są w urządzeniach końcowych osób korzystających ze Sklepu 

Presto; 

2) nie stanowią danych złośliwych; 

3) są wykorzystywane wyłącznie w celach określonych w Polityce Cookies. 

 

 

III. INNE TECHNOLOGIE PODOBNE DO PLIKÓW COOKIES 

1. Sklep Presto Spółka wykorzystuje poza Plikami Cookies również inne technologie w tym m.in. 

Local Storage.  

2. Technologia Local Storage jest podobna do Plików Cookies jednakże jest ona czym innym w 

rozumieniu technicznym. Technologia Local Storage podobnie jak Pliki Cookies służy do 

przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania ze Sklepu Presto na urządzeniu 

końcowym Użytkownika Sklepu Presto (Local Storage). Dostęp do danych w Local Storage może 

uzyskać wyłącznie strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w 

Local Storage są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po jej 

zamknięciu, jak również nie mają określonego czasu ważności.  

 

 

IV. CEL WYKORZYSTANIA COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII 

Spółka informuje, iż Pliki Cookies oraz inne podobne do nich technologie wykorzystywane są w 

celach: 

1) dostosowania ustawień i zawartości Sklepu Presto poprzez wprowadzenie ustawień 



ulepszających korzystanie z niego, jak przechowywanie ustawień wyświetlanej oferty sklepu, 

waluty czy języka klienta dostosowania zawartości Sklepu Presto do indywidualnych preferencji i 

potrzeb każdorazowego jego użytkownika (Użytkownik); 

2) dokonania uwierzytelniania Użytkownika i podtrzymania zalogowania (sesji) Użytkownika , w 

celu zapewnienia: 

a) braku konieczności każdorazowego logowania się do Sklepu Presto przez Użytkownika do 

każdej poszczególnej podstrony Sklepu Presto; 

b) poprawnej konfiguracji wybranych ustawień i funkcji Sklepu Presto, umożliwiając w 

szczególności potwierdzenie autentyczności rozpoczętej bądź wznowionej sesji przeglądarki; 

3) działania aplikacji umożliwiającej chat z konsultantem online; 

4) zapewnienia możliwej do osiągnięcia wysokiej jakości świadczonych przez Spółkę usług, w 

tym umożliwiające integrację z portalami społecznościowymi, z których korzysta Użytkownik; 

5) prowadzenia działań marketingowych; 

6) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych, prowadzenia statystyk w tym w 

szczególności statystyk oglądalności stron Sklepu Presto, zestawień oraz analiz ruchu w ramach 

Sklepu Presto, w tym jego poszczególnych podstron; 

7) oceny korzystania ze Sklepu Presto przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu 

na stronach Sklepu Presto dla Spółki oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na 

stronach Sklepu Presto. 

 

 

IV. STOSOWANE RODZAJE COOKIES 

Spółka informuje, iż stosuje następujące rodzaje Plików Cookies: 

1) tymczasowe (sesyjne), które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do czasu 

„wylogowania” tj. zakończenia rozpoczętej sesji przeglądarki internetowej poprzez jej 

opuszczenie przez Użytkownika. Zakończenie sesji przeglądarki wiąże się z usunięciem Plików 

Cookies sesyjnych; 

2) stałe, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika i pozostają na nim do czasu ich 

usunięcia. Zakończenie sesji przeglądarki nie wiąże się z usunięciem Plików Cookies stałych; 

3) niezbędne, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w Sklepie Presto; 

4) własne, które pochodzą bezpośrednio ze Sklepu Presto; 

5) zewnętrzne, które pochodzą z witryn zewnętrznych wobec Sklepu Presto w tym w 

szczególności podmiotów świadczących usługi prowadzenia statystyk takich jak Google 

Analytics, usług e-marketingowych takich jak Criteo, Edrone oraz podmiotów prowadzących 

portale społecznościowe takich jak Facebook; 

6) konfiguracji, które umożliwiają ustawienie funkcji i usług w Sklepie Presto. 

7) funkcjonalne, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika 

funkcjonalności Sklepu Presto i personalizację interfejsu Sklepu Presto; 

8) zabezpieczające, które wspomagają zapewnienie bezpieczeństwa w czasie korzystania ze 

Sklepu Presto; 

9) wydajnościowe, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu 

Presto; 

10) reklamowe, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do 

zainteresowań Użytkownika.  

 



V. ZGODA NA WYKORZYSTANIE COOKIES 

1. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie Plików Cookies dla konkretnej witryny 

lub dla wszystkich witryn internetowych.  

2. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie, w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki 

internetowej, zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Użytkownik może zablokować 

automatyczną obsługę Plików Cookies całkowicie bądź wprowadzić ograniczenia.  

3. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie Local Storage. Aby nie zezwalać na 

działanie technologii Local Storage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co 

odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak dla rezygnacji z otrzymywanie Plików Cookies. 

4. Spółka informuje, że wprowadzenie ograniczenia stosowania Plików Cookies lub Local Storage 

może wpłynąć na niektóre funkcje Sklepu Presto. 

 

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Pliki Cookies oraz inne podobne do nich technologie zamieszczane w urządzeniu końcowym 

Użytkownika Sklepu Presto wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze 

Spółką reklamodawców oraz partnerów.  

2. Szczegółowe informacje o Plikach Cookies w tym o możliwości i sposobach obsługi Plików 

Cookies uzyskać można w sekcji „Pomoc” stosowanej przez Użytkownika przeglądarki 

internetowej. 

 


