
PLIKI COOKIES (TZW. „CIASTECZKA”)  

 
LGL, czyli dalej łącznie: 

▪ kancelaria prawna Lewandowski Gradek Lewandowska spółka partnerska radców prawnych wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000519213, NIP: 
7010438256, REGON:147395645 lub 

▪ kancelaria mediacyjna Małgorzata Gradek - Lewandowska REGON: 140262830, NIP: 5271680943, lub 

▪ kancelaria patentowa LGL Kancelaria Patentowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000347924, NIP: 
9512302364, REGON: 142285834 

(wszystkie wskazane powyżej podmioty mają siedzibę w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 41/2B, 00  -  551 Warszawa) 
zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem przez Ciebie z serwisu www.lgl-iplaw.pl (dalej: 
„Serwis”). 

 
Plik cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które Serwis wysyła do przeglądarki użytkownika i które przeglądarka wysyła z powrotem 

przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. 

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 

LGL wykorzystuje pliki cookies: 

▪ pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej 

 

oraz  

 

▪ pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie oraz  

▪ pliki cookies podmiotów zewnętrznych, czyli pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów dostawców usług (np. map umieszczanych w Serwisu) 

współpracujących z administratorem Serwisu, te pliki pozwalają dostosowywać np. reklamy do preferencji i zwyczajów ich użytkowników.  

Informacje zebrane na podstawie plików cookies może odczytać tylko LGL oraz - ze względów technicznych - Zaufani Partnerzy. Lista Zaufanych Partnerów dostępna jest 

niżej. 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies, wyróżniane w zależności od celu w jakim LGL je wykorzystuje: 

http://www.lgl-iplaw.pl/


▪ niezbędne – pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies oraz pliki cookies służące do zapewnienia 

bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

▪ pozostałe: 

▪ „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” profilu i ustawień użytkownika oraz personalizację jego interfejsu; 

▪ „analityczne” piliki cookies, zbierające dane i tworzące statystyki, które umożliwiają pomiar efektywności działań marketingowych bez identyfikacji danych 

osobowych oraz ulepszanie funkcjonowania strony internetowej, w szczególności cookies używane w celu rozróżnienia użytkowników, zebrania informacji na 

temat ilości wizyt użytkownika oraz daty jego ostatniej i pierwszej wizyty; 

▪ „marketingowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań, bez identyfikacji danych 

osobowych, w tym w szczególności cookies używane do ponownego angażowania odwiedzających, którzy mogą przekształcić się w klientów na podstawie 

zachowania na stronie i reklamowania produktów od reklamodawców zewnętrznych. 

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje stałych plików cookies, wyróżniane w zależności od pochodzenia: własne (tzw. 1st party) oraz zewnętrzne (tzw. 3rd party) – czyli 

„pliki cookies stron trzecich”.  

▪ pliki własne – pliki cookies Serwisu konfigurowane tylko na własne potrzeby, 

▪ pliki cookies stron trzecich – pliki cookies należące do podmiotów zewnętrznych, które Serwis umieszcza żeby mogły być wykorzystane w innych serwisach.  

 

Pliki cookies stron trzecich mogą być wykorzystywane do mierzenia konwersji reklamowych, które przede wszystkim pozwalają reklamodawcom określić, jak często 

użytkownicy, którzy kliknęli w reklamy, wykonują jakieś działania w ich witrynach oraz do remarketingu reklam. Pliki cookies stron trzecich są nadawane użytkownikom, którzy 

za pośrednictwem Serwisu weszli na konkretną stronę albo wykonali akcję.  

 

Pliki cookies dostosowują i optymalizują Serwis i jego usługi dla potrzeb użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa Serwisu. Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania dokładności i aktualności Danych osobowych 

znajdujących się pod naszą kontrolą oraz w celu ochrony tych Danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź przypadkową 

utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych Danych. 

 

Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do formularza bez utraty 

jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością jego uzupełniania. 

 

Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików cookies. 

Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies na urządzeniu użytkownika Serwisu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, 

do czego użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych w Serwisu. 



 

Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją 

postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta użytkownik. 

 

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej oraz na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/. Przykładowe 

przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox. Google Chrome, Opera. Więcej na temat cookies można przeczytać na 

stronie www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej. 

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie cookies oraz rozwój Serwisu mogą wpłynąć na zmiany w Polityce cookies. O wszelkich zmianach Polityki 

cookies LGL poinformuje bezzwłocznie użytkowników za pośrednictwem Serwisu.  

 

Polityka cookies obowiązuje od dnia 28 października 2022 r. 

https://wszystkoociasteczkach.pl/
http://www.wszystkoociasteczkach.pl/

