
 
Pliki Cookies 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do 
nich dostęp jest operator Portalu Energy S.C. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 170a, 04-357 
Warszawa. Portal energyfitness.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 
zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu (np. komputerze, smartfonie, 
tablecie) oraz przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Ciasteczka pozwalają na odczytanie 
informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, czyli w tym wypadku Energy Fitness Club. Pliki 
cookies zamieszczane przez Energy Fitness Club zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Cele w jakich stosowane są pliki cookies 

Energy Fitness Club korzysta z plików cookies w celach:   

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

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

- utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu 
ponownie wpisywać loginu i hasła; 

- zapamiętania podejmowanych przez Użytkownika interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych 
sondach internetowych; 

- dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

Rodzaje plików cookies 

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w Portalu stosowane są następujące rodzaje:  

- niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające 
pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu; 

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie 
uwierzytelniania w ramach Portalu;  

- wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych 
Portalu; 

- 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.; 

- statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych; 

- reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych 
do ich zainteresowań. 

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z Portalu w jego 
urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego 
urządzeniu, np. laptop, tablet, smartfon. 

W Przeglądarkach internetowych domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookies na urządzeniu z 
którego korzysta Użytkownik. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień 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 Portalu. 

Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 
na stronach internetowych Portalu. 

Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki, tak aby pliki cookies nie były zapisywane na 
urządzeniu końcowym Użytkownika. Funkcjonalność taka dostępna jest w ustawieniach oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). 

Poniżej wskazano adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla przykładowych przeglądarek 
internetowych: 

·       Mozilla Firefox 

·       Safari 

·       Internet Explorer 

·       Google Chrome 

·       Opera 

Na Portalu mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych 
przez podmioty zewnętrzne (takie jak: Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn lub Twitter). Strony internetowe 
podmiotów zewnętrznych mają własne zasady dotyczące prywatności i prawdopodobnie korzystają z plików 
cookies, dlatego warto pamiętać o zapoznaniu się z tymi zasadami. Energy Fitness Club nie odpowiada za 
zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronach 
serwisów w Portalu. 

Strony internetowe Portalu wykorzystują wymienione poniżej systemy analityczno-reklamowe. Jeżeli Użytkownik 
nie zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych na rzecz poprawy jakości działania Portalu powinien 
przejść do odpowiedniego narzędzia prywatności i skorzystać z udostępnionych możliwości zarządzania usługami 
prywatności. 

W celu poprawy jakości technicznej stron na Portalu wykorzystywane są także narzędzia analityczne firmy Google. 
Jeżeli Użytkownik nie chce aby jego dane osobowe w przyszłości były przetwarzane w systemach Google, może 
skorzystać z narzędzia Google i wybrać opcję: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej 

 
 


