
POLITYKA COOKIES 

 

 

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące plików cookies używanych przez Portal 

http://www.sonopub.com/. 

 

Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż bez umieszczenie plików cookies oraz podobnych 

technologii w Państwa urządzeniu końcowym (takim jak np. smartfon, komputer czy tablet) nie jesteśmy w 

stanie oferować w pełni funkcjonalności naszego Portalu. Z tego względu, odwiedzając stronę 

http://www.sonopub.com/, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie przez nas plików cookies podczas 

korzystania przez Państwa z Portalu – zgodnie z domyślnymi ustawieniami Państwa przeglądarki internetowej 

(co jest zgodne z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). W każdej chwili 

mogą Państwo jednak zrezygnować z wykorzystywania tego rodzaju plików poprzez odpowiednie 

skonfigurowanie ustawień przeglądarki. 

 

 

1. DEFINICJE 

 

Za każdym razem, gdy w niniejszej Polityce cookies zostaje użyte pojęcie pisane z wielkiej litery otrzymuje 

ono następujące znaczenie: 

1.1. Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), a więc o osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub 

pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, 

numer identyfikacyjny (w szczególności PESEL lub NIP), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy 

lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, 

psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej 

1.2. Konto – podstrona Portalu, do której dostęp chroniony jest indywidualnym hasłem, na której 

gromadzone są informacje o Zarejestrowanym Użytkowniku, w tym jego Dane Osobowe oraz historia 

dokonywanych przez niego zamówień (zakupów) 

1.3. Portal – portal internetowy prowadzony przez Spółkę Sonopub pod adresem http://www.sonopub.com/ 

1.4. Spółka Sonopub – Sonopub sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200) przy ul. Gen. W. 

Sikorskiego 17A wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000927313, posiadająca NIP: 

5922286390 oraz REGON: 52022279000000 

1.5. Urządzenie – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio 

do zakończeń sieci (w szczególności smartfon, tablet lub komputer) wraz z oprogramowaniem, za 

pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu 

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Portal 

1.7. Zarejestrowany Użytkownik – użytkownik Konta, a więc osoba, która podała swoje Dane Osobowe 

w celu założenia Konta 

 

 

2. CZYM SĄ PLIKI COOKIES? 

 

2.1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które 

zapisywane i przechowywane są w pamięci przeglądarki internetowej Urządzenia. 

2.2. Pliki cookies stanowią powszechnie używaną technologię, dzięki której możliwe jest zapamiętanie 

ustawień Urządzenia i wyświetlanie strony Portalu zgodnie z tymi ustawieniami. 

2.3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania 

ich na Urządzeniu oraz unikatowy numer. 

2.4. Za pomocą plików cookies Spółka Sonopub nie gromadzi informacji, dzięki którym możliwa jest 

bezpośrednia identyfikacja poszczególnych osób odwiedzających Portal – pliki cookies nie są więc 

nośnikiem Danych Osobowych. 

 

 



3. DO CZEGO SŁUŻĄ PLIKI COOKIES? 

 

3.1. Pliki cookies służą dostosowaniu zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 

korzystania ze strony http://www.sonopub.com/. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać 

Urządzenie, z którego korzysta Użytkownik Portalu, aby odpowiednio wyświetlić stronę internetową, 

dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. 

3.2. Pliki cookies wykorzystywane są także po to, aby strona http://www.sonopub.com/ stawała się bardziej 

intuicyjna, a tym samym łatwiejsza w użytkowaniu i aby lepiej dopasować nasz Portal oraz nasze 

produkty i usługi do zainteresowań i potrzeb Użytkowników. 

3.3. Pliki cookies pozwalają zapamiętać sesje logowania ułatwiając tym samym Użytkownikom dostęp do 

treści wymagających rejestracji. 

3.4. Pliki cookies mogą być również używane do przyspieszenia Państwa przyszłych aktywności 

podejmowanych w ramach Portalu. 

3.5. Pliki cookies wykorzystywane są także do kompilacji anonimowych statystyk, które pomagają Spółce 

Sonopub zrozumieć jak Użytkownicy używają naszych stron, a w konsekwencji przyczyniają się do 

polepszenia ich struktury i zawartości. 

3.6. Pliki cookies są niezbędne do poprawnej integracji witryny z platformami społecznościowymi (takimi 

jak Facebook czy Twitter) oraz z platformami płatniczymi (takimi jak DotPay czy PayU). 

 

 

4. JAKIEGO RODZAJU COOKIES SĄ ZBIERANE? 

 

4.1. pliki cookies niezbędne –Tych plików cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ich 

ustawieniami. Użytkownik może jednak tak ustawić swoją przeglądarkę internetową, aby zablokować 

te pliki cookies, ale wówczas niektóre elementy Portalu mogą nie działać w ogóle lub nie działać 

prawidłowo. 

4.1.1. pliki cookies bezwzględnie wymagane do działania Portalu – Pliki te są niezbędne do tego, 

aby pomóc Użytkownikowi w przeglądaniu naszego Portalu i korzystaniu z funkcji takich jak 

podstrona służąca do rejestracji i logowania na Konto Zarejestrowanego Użytkownika, a także 

zapewnienia bezpieczeństwa Portalu i transakcji dokonywanych w ramach Portalu, 

przeglądania oferty i dokonywania zakupów. Bez tych plików cookies Portal nie działałby 

poprawnie (niemożliwe byłoby np. kliknięcie przycisku „wstecz” i cofnięcie się do 

poprzednio otwartej zakładki, gdyż ta nie zostałaby zapamiętana). Pliki cookies tego rodzaju 

nie gromadzą żadnych Danych Osobowych. 

4.1.2. pliki cookies poprawiające wydajność – Pliki te pomagają zrozumieć, w jaki sposób 

Użytkownicy wchodzą w interakcje z podstronami internetowymi w naszym Portalu, 

dostarczając informacji o odwiedzanych obszarach, czasie spędzonym na danej podstronie 

Portalu oraz wszelkich napotkanych problemach, takich jak komunikaty o błędach. Pomaga 

to nam poprawić wydajność Portalu. 

4.2. pliki cookies analityczne i statystyczne 

4.2.1. używane przez Spółkę Sonopub – Korzystamy z nich, aby zrozumieć, w jaki sposób 

odwiedzający korzystają z naszego Portalu oraz w celu zapewnienia łatwości użytkowania i 

aktualności Portalu. Dzięki temu możemy na przykład dowiedzieć się, które podstrony Portalu 

są najbardziej popularne, a także zapewnić stałą aktualizację i doskonalenie jego treści. 

Gromadzone przez nas informacje są anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do celów 

statystycznych. 

4.2.2. używane przez podmioty trzecie – Portal korzysta także z plików cookies narzędzia Google 

Analytics dostarczanego przez spółkę Google Ireland Limited („Google"). Pliki te, wraz z 

adresem IP Użytkownika, są wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania przez 

Użytkownika z Portalu oraz do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania 

Portalu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika 

korzystającego z Portalu ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. 

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdą Państwo na 

następującej witrynie internetowej: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz 

https://policies.google.com/?hl=pl. 



4.3. pliki cookies funkcjonalne – Tego typu pliki cookies zapewniają dostęp do narzędzi i funkcjonalności, 

które ułatwiają korzystanie z Portalu. Za ich pomocą możliwe jest między innymi zapamiętanie 

ustawień Użytkownika (jak np. nazwa Użytkownika, język czy region) i historii wyszukiwania czy 

zapamiętywanie zawartości koszyka zakupowego na czas trwania sesji. Gromadzone przez nas 

informacje są anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych informacji do danych osobowych 

Użytkownika. 

 

 

5. CZY MOŻNA STEROWAĆ PLIKAMI COOKIE LUB JE USUNĄĆ? 

 

5.1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Urządzeniu. Użytkownicy 

Portalu mogą jednak w dowolnym momencie usunąć z Urządzenia wszelkie zapisane do tej pory pliki 

cookies, jak też w każdym czasie dokonać samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies 

na przyszłość. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować 

automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować 

Użytkownika o każdorazowym ich zamieszczeniu w Urządzeniu. 

5.2. Należy mieć jednak na względzie, że jeżeli zablokujecie Państwo używane przez nas pliki cookies, to 

może to wpłynąć na pogorszenie jakości odbioru strony http://www.sonopub.com – na przykład 

odwiedzenie pewnych obszarów naszego Portalu nie będzie możliwe, bądź nie otrzymacie Państwo 

spersonalizowanych informacji podczas jego przeglądania. Jeżeli do przeglądania strony 

http://www.sonopub.com używacie Państwo różnych Urządzeń końcowych (np. komputera, tabletu czy 

smartphone’a) musicie się Państwo upewnić, że każda z przeglądarek na każdym z Urządzeń jest 

odpowiednio dopasowana do Państwa preferencji. 

5.3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 

przeglądarki internetowej (w opisie funkcji pomocy przeglądarki). Informacje, w jaki sposób dokonać 

konfiguracji ustawień plików cookies w zakresie urządzeń mobilnych, dostępne są również na stronach 

internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, 

Android, Windows Phone). 

5.4. W celu dezaktywacji Google Analytics należy kliknąć na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i 

zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

 

 

6. JAK DŁUGO PLIKI COOKIES SĄ PRZECHOWYWANE? 

 

6.1. W ramach Portalu http://www.sonopub.com/ stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” 

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). 

6.2. „Sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym 

Użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub opuszczenia 

Portalu. 

6.3. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony 

w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

 

 

Niniejsza Polityka cookies weszła w życie w dniu 04.04.2022r 

 


