
POLITYKA COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO HITHAUS.PL 

 

Niniejsza polityka cookies ma charakter informacyjny i nie stanowi obowiązków dla 

Korzystających ze  Strony internetowej Sklepu Internetowego. Określa ona zasady zapisywania 

i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach Korzystających ze Strony Internetowej przez 

Administratora za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii. 

Obowiązki w zakresie plików cookies wynikają z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 

16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) 

Jako „Administratora” należy rozumieć GTL Polska sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. C.K. 

Norwida 2, 80-280 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000760530, posiadająca nr 

NIP 6040210155 oraz nr REGON  3819351610, BDO 000561459, o kapitale zakładowym 

6.000 zł wpłaconym w całości.  

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres elektroniczny biuro@gtlpolska.pl 

Administrator jest jednocześnie Administratorem danych osobowych, jeśli pliki cookie będą 

zawierać dane osobowe. W tym zakresie należy kontaktować się z Administratorem pod 

adresem e- mail: biuro@gtlpolska.pl 

Reguły postepowania z danymi osobowymi są zawarte w polityce prywatności dostępnej na 

stronie Sklepu Internetowego. 

1. Kogo dotyczą pliki cookies? 

Pliki cookies oraz Polityka cookies dotyczą każdej osoby,  która odwiedza stronę internetową  

Sklepu Internetowego pod adresem: hithaus.pl zwanej dalej „Korzystającym” 

2. Czym są pliki cookies? 

Pliki cookies (tzw. Ciasteczka) są to dane informatyczne, zwłaszcza informacje tekstowe 

wysyłane przez serwis internetowy, Sklep Internetowy, zapisywane i przechowywane na 

urządzeniu końcowym Korzystającego tj. na komputerze, laptopie, smartfonie, telefonie itd.  

Za każdym razem, gdy w Polityce używane jest określenie cookies może to również oznaczać 

inne podobne technologie, które wymagają zapisania danych na urządzeniu końcowym. 

Pliki te są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego i 

zawierają informacje niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. Wyłączenie 

zapisywania  plików cookies  może spowodować, iż Strona Internetowa Sklepu Internetowego 

nie będzie się prawidłowo wyświetlała lub niektóre jej elementy nie będą działały prawidłowo. 

Wyłącznie cookies wymaganych do obsługi Komunikatora, chatu, uniemożliwi kontaktowanie 

się ze sklepem internetowym  za pośrednictwem tego kanału komunikacji. 

Pliki cookies nie działają w celu identyfikacji  Korzystającego i na ich podstawie nie jest 

ustalana tożsamość jakiejkolwiek osoby. Identyfikują one jedynie dane komputera i 

przeglądarki, z których korzysta Korzystający do przeglądania stron internetowych.  

 



3. Jakie są cele wykorzystywania plików cookies? 

Pliki cookies są wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania Strony 

Internetowej  Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych w celu dostosowania  

zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego do preferencji Korzystającego, a 

zwłaszcza pozwalają one rozpoznać urządzenie Korzystającego  i odpowiednio wyświetlić 

stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb, utrzymać sesję Korzystającego, 

po zalogowaniu, zapamiętywać skład Koszyka Korzystającego w Sklepie Internetowym, 

określić profil Korzystającego w celu wyświetlenia dostosowanych do niego materiałów 

reklamowych oraz tworzenia anonimowych statystyk o sposobach korzystania przez 

Korzystającego ze Strony Internetowej Sklepu Internetowego, w celu jej ulepszenia, co do 

zawartości i funkcjonalności.  

4. Jakie pliki cookies są stosowane? 

W ramach Sklepu Internetowego stosowane są rodzaje plików cookies: 

1. Tzw. „sesyjne” (session cookies) pliki tymczasowe, które są przechowywane na 

urządzeniu końcowym Korzystającego do czasu opuszczenia strony internetowej lub 

wyłączenia – opuszczenia przeglądarki internetowej. 

2. Tzw. „stałe” (persistent cookies) – pliki przechowywane na urządzeniu końcowym 

Korzystającego przez czas określony w ramach plików lub ich usunięcia przez 

Korzystającego. Pliki stałe aktywują się za każdym razem przy odwiedzaniu strony 

Sklepu Internetowego. 

3. Tzw. „własne” i „marketingowe” –pliki w całości obsługiwane są przez Administratora 

lub podmioty trzecie,  w całości lub częściowo obsługiwane przez reklamodawców lub 

partnerów, z którymi współpracuje  Administrator.  

Pliki cookies dzielą się również na: 

1. Pliki niezbędne do prawidłowego działania Strony, które nie wymagają  zgody 

Korzystającego Bez tego typu plików cookies nasza Strona nie będzie wyświetlała się 

prawidłowo na urządzeniu końcowym. Za ich pośrednictwem nie są gromadzone żadne 

dane o Korzystającym, umożliwiających identyfikację osobową. Z uwagi na to, iż są 

niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego korzystania ze strony Sklepu Internetowego, 

nie  jest możliwe ich wyłączenie, a jedynie zablokowanie, jednakże wówczas 

poszczególne elementy strony internetowej mogą nie działać prawidłowo.   

 

2. Pliki analityczne to pliki, które do wyświetlenia na urządzeniu końcowym wymagają 

zgody Korzystającego. Pliki analityczne poprawiają jakość i łatwość użytkowania Strony 

Internetowej Sklepu Internetowego poprzez analizę, w jaki sposób Korzystający 

przeglądają Stronę tj ile czasu spędzają na stronie, jakie linki są przez nich czytane itd. 

Za ich pośrednictwem nie są gromadzone żadne dane o Korzystającym, umożliwiające 

identyfikację osobową. Okres przechowania plików analitycznych to okres do 3 lat.  W 

przypadku tego rodzaju plików wykorzystywane są rozwiązania i  narzędzia Google 

Analytics tj. narzędzie dostarczane przez  Google Ireland Limited. 

Więcej informacji  o Google Analytics znajduje się  w Polityce prywatności Google: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl#intro 



Istnieje możliwość wyłączenia działania tego typu plików cookies, poprzez 

skorzystanie z  linku  

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DD

esktop 

 

5. Czy korzystanie z Komunikatora na stronie internetowej Sklepu Internetowego wiąże się 

z plikami cookies? 

 

Komunikator na stronie internetowej Sklepu Internetowego tzw. Chat, jest narzędziem za 

pomocą którego możliwa jest komunikacja z Administratorem, a jednocześnie Sprzedawcą. 

Korzystanie z tego narzędzia wiąże się z instalacją plików cookies na urządzeniu końcowym, 

które wymagają zgody Korzystającego i bez niej nie będą instalowane.  

Brak zgody na instalację tego typu plików uniemożliwia korzystanie z Komunikatora.  

 

Komunikator jest obsługiwany przez dostawcę: Thulium sp. z o.o. z siedzibą Os. Złotej 

Jesieni 7,31-827 Kraków 

 

Informacje dotyczące polityki prywatności jak również polityki przetwarzania danych 

osobowych można znaleźć pod adresem : 

https://thulium.com/static/de4818e9a89aca42d76f642e537b9d5f/polityka.pdf 

 

6. Czy możliwa jest zmiana ustawień plików cookies? 

W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień plików cookies przeglądarki 

internetowej. Informacje o sposobie zmiany, blokowaniu plików cookies, kasowaniu 

plików cookies lub ustawień dotyczących ostrzeżenia przed zapisaniem ich na dysku 

urządzenia dostępne są w ustawieniach i instrukcjach użytkowania większości przeglądarek 

internetowych, jak i urządzeń, z których korzysta Korzystający. 

Poniżej Instrukcja obsługi oraz linki do ustawień cookies w najbardziej popularnych 

przeglądarkach internetowych: 

 

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome na komputerach: 

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce, w tym jak usunąć 

pliki cookies poszczególnych witryn (w sekcji: Usuwanie plików cookie ze strony 

internetowej) zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Google pod adresem: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647  

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome na urządzeniach z systemem Android: 

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce Chrome twojego 

urządzenia mobilnego Android zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Google pod 

adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome na urządzeniach z systemem iOS: 



aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce Chrome twojego 

urządzenia mobilnego iOS zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Google pod 

adresem: https://support.google.com/accounts/answer/61416  

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Firefox: 

aby dowiedzieć się jak usuwać pliki cookie zapisane w przeglądarce Firefox zapoznaj się z 

informacjami na stronie pomocy Mozilla pod adresem: 

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

aby dowiedzieć się jak blokować pliki cookie (zbiorcze i poszczególnych witryn) zapisane w 

przeglądarce Firefox zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Mozilla pod adresem: 

https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek oraz 

https://support.mozilla.org/pl/kb/wylaczanie-ciasteczek-pochodzacych-z-innych-witryn 

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce IE: 

aby dowiedzieć się jak usuwać pliki cookie zapisane w przeglądarce Internet Explorer zapoznaj 

się z informacjami na stronie pomocy Microsoft pod adresem: 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies 

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera: 

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce Opera zapoznaj 

się z informacjami na stronie pomocy Opera pod adresem: https://help.opera.com/pl/jak-

mozemy-ci-pomoc/preferencje-przegladania/#cookies  

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari na urządzeniach z systemem MacOS: 

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisane w przeglądarce Safari na 

urządzeniach z systemem MacOS zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Apple 

pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac oraz 

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL  

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari na urządzeniach mobilnych z systemem 

iOS: 

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce Safari na 

urządzeniach z systemem iOS zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Apple pod 

adresem: https://support.apple.com/pl-pl/ht201265 

6.  Zmiany polityki cookies 

Aktualna treść Polityki cookies  jest publikowana na stronie internetowej Sklepu Internetowego 

HITHAUS.PL  

Polityka cookies może podlegać zmianom, o czym komunikat i treść zmian zostanie 

opublikowany niezwłocznie na stronie internetowej Sklepu Internetowego.  


