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POLITYKA COOKIES LIKAR.PL 

 

1. Platforma handlowa dostępna pod adresem www.likar.pl wykorzystuje pliki 

typu Cookies (tzw. „ciasteczka”). 

2. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone 

są do korzystania z Platfromy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 

końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy 

pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Platformy 

www.likar.pl, którym jest Sławomir Chmielarz prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą LIKAR Centrum Obrotu Surowcami Spożywczymi 

Sławomir Chmielarz, ul. Załęska 84, 35-322 Rzeszów, NIP: 8131201565, 

REGON: 690711985, adres elektroniczny: biuro@likar.pl. 

4. Pliki Cookies wykorzystywane są w następującym celu: 

a. rozpoznanie urządzenia używanego przez Użytkownika w celu odpowiedniego 

wyświetlenia zawartości strony, 

b. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i 

zawartości, 

c. utrzymanie sesji Użytkownika Platformy, dzięki której Użytkownik nie musi na 

każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła, 
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d. dostosowanie zawartości i funkcjonowania Platformy, poprzez dopasowanie 

anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki 

któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Użytkownik, z jakiej 

wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w 

którym momencie przestał korzystać z Platformy, 

e. zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za 

pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści 

reklamowych dopasowanych do preferencji Użytkownika. 

5. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie 

plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą 

dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia 

usunięcie przechowywanych plików Cookies, a także automatyczne ich 

blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub 

dokumentacja przeglądarki internetowej. 

6. Administrator informuje, że wyłączenie plików Cookies może wpłynąć na 

ograniczenie działania niektórych funkcjonalności Platformy. 

 


