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Polityka Prywatności Dotycząca Plików Cookies 

Niniejsza „Polityka Prywatności Dotycząca Plików Cookies” określa zasady przechowywania i 
dostępu do informacji na urządzeniach końcowych użytkownika za pomocą plików cookies przez 
Rożek Brokers Group Sp. z o.o. 

Ciasteczka (cookies) 

Witryna w niektórych obszarach wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki  
tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego, identyfikujące go w sposób potrzebny do 
uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Niektóre z nich są niezbędne w celu korzystania 
z serwisu, niektóre są zbierane przez witrynę w celu tworzenia statystyk, które pomagają 
zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia 
ulepszanie ich struktury i zawartości oraz ułatwia użytkownikom powrót do witryny w ramach 
autouzupełniania okien wyszukiwania. Dotyczy to w szczególności ciasteczek Google Analytics 
oraz Google Adwords. 

Google Analytics i Google Adwords to usługi udostępniane przez Google LLC („Google”). 
Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, 
tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia 
innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu, w tym 
autouzupełniania okien wyszukiwania. Google może również przekazywać te informacje osobom 
trzecim, jeżeli taki obowiązek wynikał będzie z przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te 
przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Informacje zbierane przez wskazane ciasteczka 
są przekazywane Google LLC i przechowywane przez nią na serwerach poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. Przekazując dane poza obszar Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, Google LLC zapewnia, że podlega certyfikacji w ramach programu UE – USA 
Privacy Shield, a zakres tej certyfikacji obejmuje dane osobowe użytkowników 
https://www.privacyshield.gov/list. 
Informacje dostarczone przez usługę Google Analytics i Google Adwords Administrator witryny 
wykorzystuje wyłącznie w celu poprawienia funkcjonalności i oferty serwisu oraz własnych usług 
i nie przekazuje ich do innych podmiotów. 

Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. 

 

Rezygnacja z Cookiem 

Użytkownik może zrezygnować z Cookiem, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. 
Korzystając z niniejszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez 
witrynę z cookies i Google Analytics w sposób i w celach określonych powyżej. 

 

 


