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POLITYKA COOKIES LACTALIS POLSKA 

 

 
Niniejsza Polityka Cookies ma zastosowanie do strony internetowej  www.serypresident.pl oraz do 
wszystkich innych stron internetowych lub aplikacji, zarówno tych, które są w jak i tych, do których 
dostęp następuje za pośrednictwem stron internetowych lub platform obsługiwanych przez lub w 
imieniu Lactalis Polska sp. z o.o. w tym do jakichkolwiek stron internetowych lub stron markowych na 
platformach podmiotów trzecich (takich jak Facebook czy YouTube), oraz aplikacji udostępnianych lub 
używanych przez takie strony internetowe czy platformy podmiotów trzecich, które działają przez lub 
w imieniu spółek należących do tej samej grupy kapitałowej co Lactalis Polska sp. z o.o  zwanych dalej 
łącznie „Stroną internetową Lactalis”. 
 
Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, ściąganymi na urządzenie użytkownika wykorzystywane 
przez niego do przeglądania Strony internetowej Lactalis. Głównym celem Cookies jest 
przechowywanie i przesyłanie informacji. 
 
Cookies zbierają dane dotyczące korzystania przez użytkownika ze Strony internetowej Lactalis, aby 
była ona łatwiejsza w użytkowaniu i aby lepiej dopasować ją oraz nasze produkty do twoich 
zainteresowań i potrzeb. Cookies mogą również być używane do przyśpieszenia twoich przyszłych 
aktywności i doświadczeń na naszej Stronie Internetowej Lactalis. Używamy ich także do kompilacji 
anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych 
stron i pomagają w polepszeniu ich struktury i zawartości. Nie możemy Cię personalnie 
zidentyfikować na podstawie tych informacji. 
 
W ramach Strony Internetowej Lactalis stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: 
„sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu 
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 
internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez 
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 
W ramach Strony Internetowej Lactalis stosowane są następujące rodzaje plików Cookies  
(i) „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. 
uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach 
Serwis oraz (ii) „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 
korzystania ze Strony internetowej Lactalis. 
 
Cookies wykorzystywane są na Stronie za Twoją uprzednią zgodą. Zgoda ta może zostać wyrażona 
przez odpowiednie dostosowanie oprogramowania użytkownika zainstalowanego w urządzeniu 
wykorzystywanym do przeglądania Strony internetowej Lactalis. 
 
Użytkownik ma prawo do cofnięcia lub zmiany zakresu jego uprzednio wyrażonej zgody na korzystanie 
z Cookies na Stronie internetowej Lactalis w każdym czasie jak również do usunięcia ich ze swojej 
przeglądarki internetowej. 
 
Użytkownik ma prawo do ograniczenia lub odłączenia korzystania z Cookies przez swoją przeglądarkę 
internetową poprzez zmianę ustawień na blokujące Cookies lub wymagająca uprzedniej zgody zanim 
Cookies zostaną zapisane na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania Strony Internetowej 
Lactalis. W tym przypadku możliwe jest, że korzystanie przez użytkownika za strony będzie mniej 
efektywne. Użytkownik może nie mieć możliwości dostępu do części zawartości lub do korzystania z 
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niektórych funkcji Strony Internetowej Lactalis a w skrajnych przypadkach poprawne wyświetlanie 
zawartości Strony Internetowej Lactalis może być niedostępne. 
 
Dane kontaktowe administratora: LACTALIS POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Olkuskiej 7, 02-604 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000098562, NIP 5211002843, REGON 010741651, kapitał zakładowy 49.972.000 PLN. 
 
Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej Lactalis mogą 
być również wykorzystane przez współpracujących z operatorem Strony Internetowej Lactalis 
reklamodawców oraz partnerów. 
 
 
Lactalis Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Cookies.  
Użytkownik zostanie poinformowany o każdej zmianie poprzez otrzymanie odpowiedniej wiadomości 
na stronie www.serypresident.pl 
 
Polityka Cookies wchodzi w życie od 27 lipca 2018 roku.  

 


