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Strony inpro24.eu a także inpro24.pl korzystają z plików cookies w celu usprawnienia jej 

funkcjonowania. 

Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji 

na urządzenia mobilne, należących do INPRO Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i 

zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry 

ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je 

utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów 

internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności 

odwiedzających. 

Dla celów statystycznych strona inpro24.eu jest zintegrowana z własnym systemem statystyk 

oraz z mechanizmami statystycznymi Google Analytics. 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu: 

• umożliwienia korzystania z aplikacji InPro, 

• ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego, 

• zapewnienia standardów bezpieczeństwa. 

Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce 

internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego 

czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w 

przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której 

zostały zamieszczone. 

Pliki cookies pozwalają również przechowywać informacje o sesji użytkownika. 

Sesja internetowa, ze względu na bezstanowość protokołu HTTP, jest to niezbędny sposób 

na każdorazowe przekazywanie informacji pomiędzy przeładowaniami witryny. W ujęciu 

WWW sesja oznacza uniwersalny, spersonalizowany worek do przechowywania danych po 

stronie serwera. Dla każdego klienta tworzona jest osobna sesja, dzięki temu informacje te nie 

mieszają się pomiędzy różnymi użytkownikami danej strony. 

Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies w swojej 

przeglądarce – szczegółowe informacje znajdziesz m.in. w jej instrukcji (pliku pomocy) lub 

zakładce „ustawienia”. 

Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji Twojego urządzenia. 

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu 

ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać 

plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 



Jeśli zamierzasz korzystać z rozwiązań dostarczanych przez Facebooka, Twitter lub LinkedIn, 

to najpewniej jesteś użytkownikiem tych usług – one także zostawiają swoje cookies, więc 

zapoznaj się z ich polityką prywatności. 

Informacje o polityce prywatności dostawców zewnętrznych: 

Google Analytics –  http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html 

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies 

Twitter – https://twitter.com/privacy 

LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 


