
Polityka cookies 

Chcąc zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług związanych z przedmiotem naszej 

działalności zbieramy pliki cookies. Korzystnie z naszej strony internetowej oznacza, że będą one 

umieszczone w Państwa urządzeniu.  

I. Słowniczek 

1. Administrator / Szkoła językowa- Kamila Buława prowadząca działalność gospodarczą pod 

firmą LIT Academy Kamila Bulawa, NIP 7671719897, REGON 523217140, Kleszczyna 38a, 

77-400 Złotów. 

2. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z strony internetowej Administratora. 

3. Serwis / strona internetowa - strona pod adresem www.litacademy.pl prowadzona przez 

Administratora, za pomocą której Administrator nawiązuje kontakt z Klientem; 

4. Pliki cookies - są to dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniach końcowych 

Użytkowników odwiedzających stronę internetową. 

5. Polityka cookies - niniejszy dokument. 

II. Zbieranie plików cookies 

1. Strona internetowa korzysta z plików cookies w celu prawidłowej optymalizacji strony 

internetowej, jak również w celach statystycznych, technicznych i marketingowych. 

2. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem tych 

zawartych w plikach cookies. 

3. Dane zapisane za pomocą plików cookie są anonimowe. Wspomniane dane służą do 

monitorowania zachowań Użytkowników na stronie internetowej. 

4. Stosowane są następujące pliki cookies: 

a) pliki sesyjne - czyli tymczasowe, pozostają w urządzeniu Użytkownika do czasu pozostawania 

przez Użytkownika na stronie internetowej, wylogowaniu lub do czasu wyłączeniu przeglądarki; 

b) pliki stałe - pozostają w urządzeniu Użytkownika do czasu ich skasowania przez Użytkownika 

lub przez cały okres wskazany w parametrach plików cookies; 

c) pliki własne - pliki, które są generowane przez stronę internetową Administratora; 

d) pliki zewnętrzne - są to pliki, które pochodzą od podmiotów zewnętrznych pozwalające na 

określenie preferencji Użytkownika i wyświetlaniu dopasowanych reklam, jak również pliki 

służące do zbierania statystyk ze strony internetowej; 



e) pliki funkcjonalne - pliki pozwalające na zapamiętywanie ustawień strony internetowej 

ustalonych przez Użytkownika; 

f) pliki reklamowe - pliki, które mają na celu śledzenie preferencji Użytkownika i dopasowanie 

treści marketingowych do tych wskaźników; 

g) pliki społecznościowe - pliki umieszczane za pomocą hiperłączy, które przekierowują na dany 

portal społecznościowy. 

5. Wykorzystujemy pliki cookies w nastepujących celu: 

- monitorowania ruchów podejmowanych przez Użytkowników na stronie internetowej, w celu 

optymalizacji i ułatwiania korzystnia z serwisu; 

- tworzenia anonimowych statystyk Użytkowników korzystających ze strony internetowej, w celu 

podejmowania działań zmierzających do optymalizacji witryny; 

- tworzenia profilu Użytkownika, aby móc wyświetlać spersonalizowane informacje 

marketingowe. 

6. Zamieszczone pliki cookies w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane przez osoby 

trzecie współpracujące z Administratorem, np. partnerów i reklamodawców (np. Google 

Analytics). 

III. Przechowanie plików cookies 

1. Oprogramowanie, które służy do przeglądania treści internetowych, tj. przeglądarka internetowa 

w sposób domyślny pozwala na umieszczanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. 

2. Każdy Użytkownik ma możliwość zmian ustawień oprogramowania w taki sposób, aby 

zablokować automatyczne zbieranie plików cookies bądź aby był informowany o ich 

każdorazowym wykorzystaniu. W sytuacji zablokowania automatycznego zbierania plików 

cookies na urządzeniu Użytkownika nie będą przechowywane żadne dane. 

3. Poniżej prezentujemy sposób, w jaki można dokonać zmian w najpopularniejszych 

przeglądarkach: 

a) Google Chrome / Ustawienia / Pokaż ustawienia zaawansowane / Prywatność / Ustawienia 

treści / Pliki cookies  

b) Mozilla Firefox / Opcje / Prywatność / Historia  

c) Safari / Menu / Preferencje / Prywatność / Pliki cookies 

4. Zmiana ustawień przeglądarki w zakresie plików cookies może utrudnić, a w skrajnych 

przypadkach uniemożliwić korzystnie ze strony internetowej.


