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POLITYKA COOKIES 
 
Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do serwisu internetowego VIBIL, prowadzonego 
przez spółkę Kreos Sp. z o.o.  
 
Czym są pliki cookies? 
Pliki cookies to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się 
po serwisie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i 
wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Oprócz ciasteczek wysyłanych 
z naszego serwera są także wysyłane cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam 
wyświetlanych w modułach Google do zainteresowań Użytkownika.  
 
Jakiego rodzaju plików cookies używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy? 
Sesyjne pliki cookies 
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika. Pozostają na urządzeniu 
użytkownika do czasu zamknięcia przeglądarki. 
Pliki cookies służące do analiz 
Pliki cookies pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z serwisu internetowego, 
w tym treści klikane przez użytkownika podczas korzystania serwisu oraz umożliwiające ulepszanie 
działania oraz struktury serwisu. 
Pliki cookie podmiotów trzecich 
Pliki cookies zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z serwisu internetowego, umożliwiające 
proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.  
  
Jak wyłączyć pliki cookies? 
W każdym momencie Użytkownik może wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych 
ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Decydując się na takie 
rozwiązanie Użytkownik powinien liczyć się z tym, że nie będzie miał możliwości korzystania z niektórych 
treści i usług udostępnianych w naszym serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje braku możliwości 
przeglądania naszej strony. 
Informacji na temat ciasteczek i możliwości ich wyłączenia należy poszukiwać na stronach producentów 
przeglądarek internetowych: 

− przeglądarka Opera 
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/ 

− przeglądarka Firefox 
https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek 

− przeglądarka Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

− przeglądarka Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-10 

− przeglądarka Safarii 
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL  

  
Informacje dodatkowe 
Serwis VIBIL (https://system.vibil.pl) może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. 
Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności określoną 
przez ich administratorów. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu VIBIL 
(https://system.vibil.pl) 
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