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POLITYKA cookies 

Strona internetowa dostępna pod adresem gopluseauto.pl (zwana dalej: “Strona www”) może 
używać plików cookies. Właścicielem Strony www jest: GO+GoNet Sp. z o.o. z siedzibą w 
Zielonkach, ul. Skowronkowa 25A, występujący dalej jako “Właściciel”. 

Czym są pliki cookies 
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, zapisywane w 
urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Pliki te pozwalają wyświetlić 
stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji użytkowników – umożliwiają 
efektywne przeglądanie stron. Bez włączonej obsługi plików cookies, niemożliwe jest 
zalogowanie się na Stronie www. 

Do czego używane są pliki cookies 
Pliki „cookies” używane są na Stronie www w celu wsparcia jej funkcjonalności, w tym m.in.: 
– dostosowania zawartości Strony www do preferencji użytkownika 
– dostępu do funkcjonalności Strony www, które nie są dostępne bez zalogowania się na Stronie 
www 
– prowadzenia anonimowych statystyk, pomagających m.in. zrozumieć potrzeby 
użytkowników stron internetowych, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. 
Używane przez Stronę www pliki cookies, nie powodują zmian konfiguracyjnych w 
urządzeniach końcowych użytkowników Strony www. 

Rodzaje plików cookies używanych przez Stronę www 
Pliki cookies znajdujące się na Stronie www można podzielić ze względu na czas, jaki będą 
umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a także, ze względu na ich pochodzenie. 

Cookies stałe (tzw. persistent cookies, nazywane też trwałymi) to pliki cookies, których okres 
przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego 
pliku cookies lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookie przez użytkownika. 

Cookies tymczasowe (tzw. session cookies) to pliki cookies, które są usuwane w momencie w 
momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze Strony www, opuszczenia Strony 
www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla Stronę www. 

Cookies własne (tzw. first party cookies) to pliki cookies umieszczone na Stronie www przez 
Właściciela. 

Cookies zewnętrzne (tzw. third party cookies) to pliki cookies umieszczone na Stronie www 
przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google 
Analytics. 
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Na tej Stronie www używamy następujących plików cookies:  
Nazwa: od _utma do _utmz; Rodzaj: Zewnętrzne; Cel: Obsługa statystyk Google Analytics 
Nazwa: Cookie; Rodzaj: Stałe; Cel: Wyłączenie informacji o Polityce cookies 

Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także 
termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej 
przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej. 

Zarządzanie plikami cookies w urządzeniu końcowym  
Włączenie obsługi plików cookies jest bardzo ważne dla efektywnego korzystania ze Strony 
www – akceptacja obsługi plików cookie może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki 
internetowej. 

Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie pozwala na umieszczanie 
plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez 
użytkownika, by czasowo lub całkowicie zablokować możliwość zapisywania plików cookies 
za pomocą przeglądarki internetowej w urządzeniu końcowym. 

Szczegółowe informacje na temat działania plików cookies w danej przeglądarce internetowej 
znajdują się w jej dziale pomocy. 

 

 

 


