
1. Czym są pliki cookies? 

Pliki "cookies" używane na na tej stronie internetowej, zapewniają naszym Klientom bezpieczeństwo i 

efektywność korzystania ze strony. Pliki te zawierają dane informatyczne (tekstowe) i są 

przechowywane na komputerze docelowym lub innym urządzeniu, na którym przeglądasz stronę 

naszego serwisu. Zapisane w plikach dane, może jedynie odczytać serwer, który je zapisał, w tym 

przypadku salesmore.pl, żaden inny. 

2. Termin ważności plików cookies 

Pliki cookie możemy podzielić na dwa rodzaje ze względu na termin ważności. Pierwszy rodzaj plików 

cookie to tzw. cookie sesyjne, które zostają automatycznie usunięte po zamknięciu okna przeglądarki 

internetowej i dane w nich zapisane zostają bezpowrotnie utracone. Drugi rodzaj plików to trwale 

cookie, które pozostają zapisane na dłużej, np. na dzień, miesiąc, rok. Czas ważności plików cookie 

jest ścisłe uzależniony od ich przeznaczenia, a zawartość po upływie tego czasu automatycznie 

usuwana. 

3. Wystawca plików cookie 

Wystawcą większości plików cookie jest salesmore.pl. Istnieją też pliki cookie wystawiane przez 

zewnętrze systemy statystyk np. Google Analytics oraz pliki cookie wystawiane przez naszych 

partnerów handlowych świadczących usługi marketingowe oraz informatyczne np. hyperCREW.  

4. Do czego używamy plików cookies? 

Trwale pliki cookie wykorzystujemy np. do personalizacji ofert/wygladu strony. W plikach trwałych 

zapisujemy także wyniki badan ankiet, dzięki czemu nigdy nie pytamy ponownie użytkownika o zdanie 

na temat, w którym już udzielił odpowiedzi lub zdecydował nie udzielać. W trwałych plikach cookie 

również przechowujemy informacje od użytkowniku przychodzącym do naszego serwisu z 

pokrewnych serwisów, dzięki czemu akcje podejmowane przez niego w ramach tych serwisów są 

traktowane, jako akcje jednego użytkownika, a nie dwóch różnych osób. Sesyjne pliki cookie służa do 

przechowywania informacji o stopniu zaawansowania wypełniania formularzy i zapisaniu informacji o 

ew. błędach, które pojawiły się podczas procesu składania wniosku. 

5. Jakich plików cookies używamy? 

Używamy plików cookie sesyjnych oraz trwałych. 

6. Dane osobowe a pliki cookies  

W plikach cookie nie przechowujemy żadnych danych osobowych użytkowników.  

7. Usuwanie plików cookies 

Urządzenia domyślnie pozwalają na zapisywanie plików "cookie". Ustawienia te mogą zostać 

zmienione przez użytkownika w każdej chwili, po to, aby blokować automatyczną obsługę plików 

„cookies” bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe 

informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy pamiętać, iż wprowadzenie ograniczenia 

dotyczącego przetwarzania plików cookie może mieć negatywny wpływ na działanie serwisu www. 


