
POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

Niniejsza Polityka Prywatnossci okressla zasady przechowywania i 
dostepu do informacji na urzadzeniach Uzzytkownika za pomoca 
plikosw Cookies, słuzzacych realizacji usług sswiadczonych droga 
elektroniczna zzadanych przez Uzzytkownika, przez firmę BERNAS 
ENGINEERING Krzysztof Bernaś poprzez stronę internetową-
Bernas Fitness.

1. Informację ogólne:

Zgodnie z nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego (art. 173) 
informujemy, że na naszych stronach wykorzystywane są pliki 
„cookies”, dzięki którym możliwe jest świadczenie wysokiej jakości 
usług informatycznych dotyczących naszej strony internetowej.

 Strona Bernas Fitness korzysta z plików „cookies” w celach 
określonych w poniższej polityce. 

 Można określić warunki przechowywania lub dostępu do 
„cookie” w Twojej przeglądarce internetowej. 

 Korzystanie ze strony Bernas Fitness bez zmiany ustawień 
przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików „cookie”



2. Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w momencie 
uruchomienia strony www, które  np. mogą zostać zapisane przez 
przeglądarkę internetową i są w niej gromadzone. 

Pliki te wykorzystywane są w celu:

 Usprawnienia działania strony-nie służą do przechowywania
danych zewnętrznych (dotyczące innych stron, czy aplikacji),
są one bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na 
urządzenie końcowe jak również nie służą do identyfikacji 
użytkownika. 

 Dopasowania zawartości strony www oraz treści 
reklamowych do indywidualnych preferencji i 
zainteresowań klienta,

 Prowadzenie statystyk dotyczących preferencji i aktywności 
użytkowników- działanie anonimowe pozwala m.in. do 
oceny popularności strony www,

 Możliwości logowania się na stronę przeglądarki bez 
konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła-
utrzymanie sesji użytkownika. 

3. Rodzaje plików cookie:

 Sesyjne-tymczasowe przechowywane do momentu 
wylogowania ze strony www, zmiany strony na inną, bądź 
wylogowanie ze strony i zamknięcia przeglądarki 

Np. logowanie na stronę www 

 Stałe –przechowywane w urządzeniu końcowym, które są 
zachowane także po zamknięciu przeglądarki aż do 



momentu usunięcia ich przez użytkownika lub w wyniku 
zmiany ustawień. 

Np. status logowania, dopasowanie oferty klubu do 
spersonalizowanych potrzeb użytkownika. 

 Podmiotów zewnętrznych- pozwalają dostarczać informacje 
o preferencjach i zwyczajach użytkowników, dzięki czemu 
serwisy mogą wyświetlać dostosowne reklamy.

4. Jak rozpoznam pliki cookie? 

Okienko z informacją o stosowanych plikach cookie pojawi się 
tuż po uruchomieniu strony klubu Bernas fitness.

5. Czy pliki cookie są niezbędne?

Użytkownik strony Bernas Fitness może sam zdecydować czy 
chce skorzystać czy zablokować obsługę plików cookie. 
Zablokowanie czy też  usunięcie zapisanych plików cookie  
odbywa się poprzez dokonanie zmiany ustawień Twojej 
przeglądarki internetowej. 

Należy pamiętać iż brak akceptacji plików cookie może 
wiązać się z ograniczeniem lub blokadą dostępu do 
niektórych funkcji strony internetowej. 




