
POLTYKA COOKIES 

 WAYWER SP. Z O.O. 

 

1. Świadcząc usługi Waywer Sp. z o.o. korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”). 

 

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, tworzone 

automatycznie w trakcie odwiedzania przez Użytkownika (tj. osobę korzystającą z 

Serwisu Waywer) stron internetowych serwisu Waywer oraz które przechowywane są 

w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu Waywer i przeznaczone są do 

korzystania ze stron internetowych Serwisu Waywer. Informacje zawarte w ww. 

plikach cookies są odczytywane tylko przez Serwis Waywer, a co za tym idzie ani 

Waywer Sp. z o.o. nie ma dostępu do innych plików cookies znajdujących się na 

urządzeniu końcowym Użytkownika, ani też pliki cookies pochodzące ze stron 

internetowych Serwisu Waywer nie są odczytywane przez inne strony internetowe, z 

zastrzeżeniem, że pliki cookies z Serwisu Waywer mogą być wykorzystywane przez 

reklamodawców współpracujących z Waywer Sp. z o.o. 

 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki 

cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Waywer Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 

przy ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin, nr KRS 0000660345. 

 

4. Pliki cookies ułatwiają korzystanie ze stron internetowych Serwisu Waywer oraz 

pomagają dostosować Usługi do potrzeb Użytkowników. 

 

5. Pliki Cookies z reguły zawierają: 

a) nazwę strony internetowej, z której pochodzą; 

b) czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika; 

c) unikalny numer. 

6. Waywer Sp. z o.o. wykorzystuje trzy rodzaje plików cookies: 

a) sesyjne – służące identyfikacji Użytkownika; 

b) funkcyjne – poprawiające funkcjonalność Serwisu Waywer; 

c) statystyczne – służące celom statystycznym 

d) marketingowe – pozwalające na dopasowanie treści i form reklam. 

 

7. Pliki cookies są wykorzystywane w celu gromadzenia informacji związanych z 

korzystaniem z Serwisu Waywer przez Użytkownika, w szczególności w celu: 

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji i potrzeb 

danego Użytkownika; 



b) optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu 

Waywer - w tym w celu rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu, a następnie 

wyświetlenia Użytkownikowi odpowiedniej, dostosowanej do indywidualnych 

potrzeb Użytkownika strony internetowej; 

c) utrzymania sesji danego Użytkownika Serwisu Waywer (po zalogowaniu – z 

zastrzeżeniem, że dotyczy to Użytkowników posiadających Konto w Serwisie 

Waywer), dzięki której nie ma potrzeby, aby Użytkownik na każdej podstronie 

Serwisu Waywer musiał ponownie wpisywać swój login i hasło; 

d) tworzenia statystyk, które dają Waywer Sp. z o.o. możliwość ustalenia sposobu 

korzystania przez Użytkowników z Serwisu Waywer ze stron internetowych, co z 

kolei umożliwi Waywer Sp. z o.o. lepsze dostosowanie Serwisu Waywer do potrzeb 

Użytkowników. W przypadku plików cookies wykorzystywanych do celów 

statystycznych Waywer korzysta z rozwiązań i narzędzi Google, tj. Google 

Analytics. Szczegółowe informacje dotyczące kodu Google Analytics i plików 

cookies Google’a Użytkownik może odnaleźć w Zasadach Google Analytics 

dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. 

 

8. Pliki cookies nie powodują żadnych zmian w konfiguracji urządzeń końcowych 

Użytkowników. 

 

9. Użytkownik Serwisu Waywer w każdym momencie może zmienić w swojej 

przeglądarce internetowej ustawienia plików cookies, m.in. w celu ograniczenia 

funkcjonalności plików cookies. Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące zmiany 

ustawień w zakresie plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki 

Użytkownika. 

 

 


