
PREFERENCJE PLIKÓW COOKIE 

KFS Sp. z o.o. wykorzystuje w działaniach pliki cookies w celu ulepszania doświadczenia 

użytkowników oraz prowadzenia analiz. 

Zmień ustawienia 

Z każdej strony naszej witryny internetowej dostępne są Ustawienia plików cookies, gdzie 

użytkownik może w dowolnej chwili zmienić swoje ustawienia dotyczące tych plików. 

Szczegółowe informacje o sposobach wykorzystywania przez nas danych osobowych 

użytkowników i odnośnych prawach przysługujących użytkownikom zawiera nasza Polityka 

prywatności. 

Zmień ustawienia 

KFS Sp. z o.o. wykorzystuje na tej witrynie internetowej pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki 

tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu przez 

odwiedzaną przez niego witrynę internetową. Na tej stronie przedstawiamy rodzaje 

wykorzystywanych przez nas plików cookies i cel ich wykorzystywania oraz zapewniamy opcję 

włączenia lub wyłączenia tych plików (niektóre pliki cookies są niezbędne dla poprawnego 

działania naszej witryny internetowej). Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies w 

celu ułatwienia korzystania z niej, wsparcia w zapewnianiu użytkownikowi informacji i 

funkcjonalności oraz dostarczania nam informacji o tym, jak wykorzystywana jest nasza 

witryna internetowa, co umożliwia nam zapewnienie, aby była w jak najwyższym stopniu 

aktualna, odpowiednia i pozbawiona błędów. Szczegółowe informacje o rodzajach plików 

cookies wykorzystywanych na naszej witrynie internetowej przedstawiono poniżej. Użytkownik 

może w dowolnej chwili ograniczyć lub zablokować możliwość stosowania plików cookies, 

korzystając z poniższych opcji. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub zablokowanie 

możliwości stosowania plików cookies na naszej witrynie internetowej może wpływać na jej 

funkcjonalność lub działanie i uniemożliwiać użytkownikom korzystanie z określonych usług 

świadczonych za jej pośrednictwem. 

Pliki cookie wykorzystywane w KFS Sp. z o.o.  

Niezbędne cookie 

Pliki cookie z tej kategorii są niezbędne do korzystania z funkcji i usług na naszej stronie 

internetowej. Jeśli zostaną one zablokowane, nie możemy zagwarantować dostępu do usług 

świadczonych za pośrednictwem naszej witryny ani zapewnić, jak nasza witryna będzie 

działać podczas Twojej wizyty. 

 



Analityczne pliki cookies 

Te pliki cookies pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wykorzystują naszą 

stronę internetową. Gromadzą one np. informacje o tym, które strony na naszej witrynie 

internetowej czy funkcje są najczęściej wybierane przez odwiedzających. Wykorzystujemy te 

informacje w celu ulepszania naszej witryny internetowej i zapewnienia lepszego 

doświadczenia użytkownika. 

Przykłady wykorzystywania takich plików cookies: 
o Monitorowanie i prowadzenie statystyki wykorzystywania naszej witryny internetowej. 

o Zapewnianie pomocy w ulepszaniu naszej witryny internetowej poprzez ocenę 
wszelkich pojawiających się błędów. 

 

 

 
Z każdej strony naszej witryny internetowej dostępne są Ustawienia plików cookies, gdzie 
użytkownik może w dowolnej chwili zmienić swoje ustawienia dotyczące tych plików. 
Szczegółowe informacje o sposobach wykorzystywania przez nas danych osobowych 
użytkowników i odnośnych prawach przysługujących użytkownikom zawiera nasza Polityka 
prywatności. 
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