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Polityka cookies sklepu
internetowego www.maister.pl

Pliki cookies stanowią dane informatyczne w formacie tekstowym, które przechowywane są 
w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do polepszenia standardu 
korzystania ze Strony Internetowej Sklepu zwanej dalej Sklepem Internetowym.

 1. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika 
Sklepu Internetowego oraz uzyskującym do nich dostęp jest zarządzająca Agnieszka 
Piasecka (NIP 8481458514) prowadząca działalność gospodarczą o nazwie Emil-Maister
Agnieszka Piasecka pod adresem Szarek 3/2, 19-300 Ełk zwana dalej jako Maister.pl.

 2.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 a) dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych 
potrzeb;

 b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu 
Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 
struktury i zawartości;

 3. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są 
plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach takich plików lub do 
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 4. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 
Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 
uwierzytelniania w ramach Strony;

 b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 
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wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

 c)  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 
korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 d)  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez 
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie 
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, 
wyglądu strony internetowej itp.;

 e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści 
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 5. Domyślne ustawienia oprogramowań służących do przeglądania stron internetowych 
(przeglądarek internetowych) dopuszczają najczęściej przechowywanie plików cookies 
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą 
dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki dotyczących plików 
cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby 
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki 
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu 
Użytkownika Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach 
obsługi plików cookies dostępne są w instrukcjach dla oprogramowania do 
przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej).

 6. Użytkownik końcowy posiada możliwość usunięcia cookies w dowolnym momencie, 
stosując się do wskazówek zawartych na stronach:

◦ Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050,

◦ Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

◦ Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265.

 7. Ograniczenia zastosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronach internetowych Serwisu lub wręcz uniemożliwić korzystanie ze 
Sklepu Internetowego.

 8. Maister.pl jako administrator Sklepu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za 
politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych 
dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Sklepu Internetowego, jak i
tych, które umieszczają linki do Sklepu Internetowego www.maister.pl.
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