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Polityka COOKIES 

 

Dążąc do uzyskania pełnej transparentności naszych działań na stronie www.lobster.pl  
przygotowaliśmy dla Państwa dokument, w którym znajdą Państwo informacje na temat zasad i 
sposobów wykorzystywania plików cookies.  

Naszym celem jest zwiększenie Państwa świadomości w zakresie stosowanych technologii związanych 
z dostarczaniem treści za pośrednictwem strony internetowej i systemu Lobster oraz należyte 
poinformowanie Państwa, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, 
o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies oraz o możliwości do określenia przez 
Państwa warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień 
oprogramowania zainstalowanego w Państwa urządzeniu końcowym. 

 

Czym są pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) 

Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności o charakterze plików tekstowych, które są 
przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika systemu i są przeznaczone do korzystania ze 
strony internetowej systemu. Zawierają one różne informacje i zapisywane są w przeglądarce 
użytkownika strony internetowej Losbster.pl, gdy odwiedza on i korzysta ze strony internetowej 
Lobster.pl oraz systemu. 

Rodzaje plików cookies 

Na stronie internetowej Lobster przechowujemy wyłącznie niezbędne pliki cookies, tzn. takie, które są 
konieczne do korzystania ze strony internetowej Lobster i jej funkcji. Bez nich nie jest możliwe 
świadczenie wielu usług dostępnych na stronie internetowej Lobster.pl, w tym korzystania z systemu. 
Te pliki cookies nie obejmują informacji przetwarzanych w celach marketingowych. 

Jak długo przechowywane będą pliki cookies w Państwa przeglądarce? 

Na stronie internetowej Lobster wykorzystywane są jedynie niezbędne pliki sesyjne, które pozostają 
jedynie do momentu wyłączenia przeglądarki lub wylogowania z systemu Lobster. 

Pliki cookies zapisywane są w Państwa przeglądarce i są rejestrowane w systemie Lobster.pl 

Możliwość wyłączenia plików cookies 

Obsługa plików cookies uzależniona jest od ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. 
Przeglądarki zwykle, według ustawień domyślnych zezwalają na wykorzystywanie plików cookies. 
Istnieje możliwość ograniczenia lub zablokowania obsługi plików cookies, jednakże w takim przypadku 
nie będą Państwo mogli korzystać ze strony internetowej Lobster oraz systemu, w całości lub w zakresie 
poszczególnych funkcji. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Lobster zawartych zostało w Polityce 
Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.lobster.pl  


