
 

Polityka dot. cookies 

Dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (pliki cookies) 

Strona internetowa https://cmconsulting.pl/korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej 

dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem 

plików cookies). 

Pliki cookies to dane, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane z serwera strony internetowej i 

przechowywane przez przeglądarkę internetową lub inne rozwiązania technologiczne na urządzeniu 

końcowym (np. komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym typu smartphone). 

Pliki cookie w szczególności ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez 

niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzystał z tego samego urządzenia i przeglądarki 

wcześniej, pliki cookies umożliwiają zapamiętanie jego preferencji. 

Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej https://cmconsulting.pl/ służą przede 

wszystkim gromadzeniu danych statystycznych o ruchu i liczbie użytkowników w serwisie oraz o 

sposobie korzystania przez użytkowników z jego zawartości, nie zbierając przy tym żadnych 

informacji pozwalających na ich identyfikację. 

Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej https://cmconsulting.pl/: 

• wydajnościowe (zbierające informacje o sposobie używania witryny przez odwiedzających, 

np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.), 

• funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, m.in. język, wyrażone zgody itp.), takie jak: 

• cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk; dokładny sposób działania i 

politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html, 

• cookies sesyjne – tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do 

momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia. 

Użytkownik może z poziomu przeglądarki zmienić sposób korzystania z plików cookies, pochodzących 

ze strony internetowej www.olesinski.com. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć, 

korzystając z funkcji Pomoc w danej przeglądarce. 

Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: 

Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność, w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> 

Prywatność, natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia 

zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Przy czym ścieżki dostępu mogą 

zależeć od wersji przeglądarki. 

 

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku 

Użytkownika danego telefonu. 

Color Management Consulting informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć 

na prawidłowość działania strony internetowej. 


