
Polityka Cookies 
 

1. Strona Internetowa znajdująca się pod adresem: https://www.wmtlogistic.pl (dalej: Strona internetowa) 

jest własnością Mateusza Wrony będącego przedsiębiorcą działającym pod firmą: WMT LOGISTIC 

Mateusz Wrona (NIP: 7861702055, REGON:363145154) z siedzibą w  Środzie Wielkopolskiej (dalej 

Przedsiębiorca) i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych 

w plikach cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony 

Internetowej. 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 pliki cookies oraz uzyskującym do 

nich dostęp jest Przedsiębiorca oraz jego zaufani partnerzy: Google (dostarczający usługę Google Maps). 

Więcej informacji na temat tych plików cookies możesz znaleźć na stronach internetowych 

poszczególnych partnerów. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są m. in. w celu: 

1) dostosowania strony do wymagań Użytkownika dzięki rozpoznawaniu urządzenia Użytkownika, 

monitorowaniu odwiedzin, poruszania się po stronie i używanych funkcji; 

2) prawidłowego działania odnośników, podstron oraz linków wewnętrznych i zewnętrznych; 

3) utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Klient nie musi np. ponownie wybierać języka Strony 

Internetowej; 

5. W ramach Strony Internetowej 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 Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub 

wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w 

urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich 

usunięcia przez Użytkownika. 

6. Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę Internetową można również podzielić według ich funkcji na: 

1) podstawowe – istotne dla stabilnego działania Strony Internetowej; 

2) funkcyjne – istotne z punktu widzenia funkcji Strony Internetowej. 
7. W ramach Strony Internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony 

Internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies; 

2) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień 

i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi 

Klient, czcionki itp. 

W wielu przypadkach, oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. 

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę 

plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 

zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony Internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i 

sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 

internetowej) oraz na stronach internetowych dostawców przeglądarek internetowych. 

8. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronie. 

https://www./

