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Polityka plikow cookies 
 

Niniejszy regulamin określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach 
Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług żądanych przez 
Użytkownika, świadczonych drogą elektroniczną przez Agencję Turystyczno-Usługowo-
Handlową SINDBAD Leszek Janas z siedzibą w Lublińcu przy ul. Karola Miarki 6a, zwaną dalej 
Administratorem.  
Urzytkownik to podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą 
być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa 
o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 
Pliki Cookies 
 
Strony internetowe Administratora: www.infoski.pl i www.bike2b.pl korzystają z plików 
cookies. 
Cookie to plik tekstowy, który zapisywany jest na dysku urządzenia, na którym wyświetlono 
stronę (tj. komputer, tablet, smartphone) Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. 
W plikach cookie nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania 
strony. 
Podmiotem zamieszczającym na urzadzeniu urzytkownika pliki Cookies oraz uzyskującym 
do  nich dostęp jest Administrator Danych Osobowych. 
Pliki cookies wykorzystywane są do: 

• dostosowania zawartości stron internetowych serwisów do preferencji Użytkownika 
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te 
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić 
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu 
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury 
i zawartości; 

• utrzymania sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 

W ramach serwisów 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 wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub 
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

• „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez 
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez 
Użytkownika. 

Serwisy www.infoski.pl i www.bike2b.pl w oparciu o pliki cookies mogą kierować reklamy 
do użytkowników, którzy odwiedzili w.w. strony podczas korzystania z wybranych narzędzi 
firmy Google lub innych na stronach emitujących reklamy w ramach sieci reklamowych, 
które umożliwiają dopasowanie reklam do użytkownika. 
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Serwisy www.infoski.pl i www.bike@b.pl posiadają podpięte kody usług Google Analytics 
dla reklamodawców displayowych, które używane są również do tworzenia list 
remarketingowych w celu dopasowaniu zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej 
Google. 
Każdy Użytkownik odwiedzający serwis www.infoski.pl lub www.bike2b.pl ma możliwość 
zrezygnować ze śledzenie poprzez Google Analytics dla reklamodawców displayowych oraz 
z niestandardowych reklam w sieci reklamowej Google (więcej informacji znajduje się pod 
adresem: goo.gl/OZjPq). 
Administrator współpracuje z sieciami reklamowymi, które mogą prowadzić kierowanie 
reklam firmy ATUH Sindbad Leszek Janas Lubliniec do Użytkowników, którzy odwiedzili 
Serwisy www.infoski.pl lub www.bike2b.pl . 
Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może uzyskać informacje, w jaki 
sposób może zapobiec akceptowaniu nowych cookies przez przeglądarkę, w jaki sposób 
ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowych cookies oraz w jaki 
sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku 
twardym. 
W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje lub usługi Serwisu 
www.infoski.pl bądź www.bike2b.pl mogą nie działać prawidłowo. 
 
Łącza zewnętrzne  
 
Serwis internetowy www.infoski.pl i www.bike2b.pl może zawierać łącza do innych serwisów 
internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności 
oraz politykę prywatności obowiązujące na tych innych serwisach internetowych. Prosimy 
o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu naszych serwisów internetowych oraz 
do zaznajamiania się z oświadczeniami dotyczącymi zasad poufności w każdym innym 
serwisie. 
Strony internetowe www.infoski.pl i www.bike2b.pl zawierają lub będą zawierały serwisy, 
w których wprowadzane przez Użytkownika treści (np. opinie) stają się publicznie dostępne. 
Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji 
i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane. 
 
Kontakt 
 
W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki 
prywatności i cookies, prosimy kontaktować się za pośrednictwem Serwisu za pomocą 
zakładki Kontakt. 
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