
Spółka Forex TB Limited posiada licencję i podlega regulacjom CySEC, numer licencji CIF 272/15 

 

1 
 

  Forex TB Limited – Polityka dot. plików cookie  
 
 
Spółka Forex TB Limited („my”, „nas”, „nasze”) używa plików cookie na swojej stronie 

https://www.forextb.com/eu/ i w swoim serwisie („Serwis) zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych (UE) nr 679/2016 (RODO). Korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na 

używanie plików cookie. 

 
Niniejsza polityka („Polityka dotycząca plików cookie”) wyjaśnia, czym są pliki cookie, w jaki sposób 

je wykorzystujemy, w jaki sposób osoby trzecie, z którymi możemy współpracować, korzystają z 

plików cookie w Serwisie, przedstawia opcje wyboru użytkownika dotyczące plików cookie oraz 

dalsze informacje na temat plików cookie. 

 
Czym są pliki cookie? 

Pliki cookie to małe fragmenty tekstu umieszczane przez serwer WWW na komputerze lub urządzeniu 

mobilnym podczas odwiedzania strony WWW. Plik cookie jest przechowywany w przeglądarce 

internetowej użytkownika i umożliwia rozpoznanie użytkownika przez Serwis lub osobę trzecią, co 

ułatwia następną wizytę, a Serwis staje się bardziej przydatny dla użytkownika. 

 
Jak korzystamy z plików cookie? 

Gdy użytkownik korzysta z Serwisu i uzyskuje do niego dostęp, możemy umieścić w jego przeglądarce 

szereg plików cookie. Używamy plików cookie w celu umożliwienia korzystania z niektórych funkcji 

Serwisu, na przykład dostarczania analiz, przechowywania preferencji użytkownika i dostarczania 

reklam. Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” lub „sesyjnymi”. Używamy sesyjnych plików cookie. 

W ramach naszych starań o zapewnienie użytkownikom jak najlepszej obsługi, możemy również 

korzystać z innych, powszechnie stosowanych podobnych technologii (takich jak piksele, zdarzenia, 

nagrywanie zawartości ekranu). 

 
Z jakich rodzajów plików cookie korzystamy? 

Istnieje pięć głównych rodzajów plików cookie: 

• Bezwzględnie konieczne pliki cookie – te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić 

użytkownikowi zalogowanie się do naszego Serwisu, nawigację po nim i korzystanie z jego 

funkcji lub świadczenie usług zamawianych przez użytkownika (takich jak nazwa 

użytkownika). Nie musimy uzyskiwać zgody użytkownika na korzystanie z tych plików 

cookie. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane do celów bezpieczeństwa i integralności 

- na przykład do wykrywania naruszeń naszych zasad oraz do funkcji wsparcia i 

bezpieczeństwa. 

• Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie umożliwiają naszemu Serwisowi zapamiętywanie 

wyborów dokonywanych przez użytkownika (takich jak język użytkownika) oraz zapewniają 

rozszerzone i spersonalizowane funkcje. Informacje zbierane przez te pliki cookie pozostają 

anonimowe i nie pozwalają śledzić aktywności użytkownika na stronach internetowych osób 

trzecich. Na przykład te pliki cookie są wykorzystywane do uwierzytelniania (do 

zapamiętania, kiedy jesteś zalogowany) i obsługują inne funkcje naszego Serwisu. 

• Pliki cookie dotyczące wydajności – te pliki cookie gromadzą informacje o aktywności online 

użytkownika (np. czas trwania wizyty w naszym serwisie), w tym dane behawioralne i 

wskaźniki zaangażowania w treść. Te pliki cookie są wykorzystywane do analiz, badań i 

statystyk (na podstawie zgromadzonych informacji). 

https://www.forextb.com/eu/
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• Ukierunkowujące lub reklamowe pliki cookie – te pliki cookie są wykorzystywane do 

dostarczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb ofert i reklam w oparciu o 

zainteresowania użytkownika. Mogą one być również wykorzystane do ograniczenia liczby 

wyświetleń reklamy, jak również do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej. Zazwyczaj 

są one umieszczane przez naszych reklamodawców i dają im wgląd w informacje o ludziach, 

którzy widzą ich reklamy i wchodzą z nimi w interakcje, odwiedzają ich strony internetowe lub 

korzystają z ich aplikacji. 
 
Oprócz naszych własnych plików cookie możemy również używać różnych plików cookie osób trzecich 

do zgłaszania statystyk korzystania z Serwisu, dostarczania reklam w Serwisie i za jego pośrednictwem 

itd. Poniżej znajdują się odpowiednie pliki cookie osób trzecich i zasady ich stosowania. 

• Pliki cookie osób trzecich „do celów funkcjonalnych i serwisowych”. Używamy tych plików 

cookie do realizacji różnych zadań, takich jak zapewnienie, aby ta sama usługa lub oferta 

nie pojawiła się ponownie, jeśli została już pokazana, oraz innych zadań lub w celu wykrycia 

usterek i problemów z bezpieczeństwem. 

• Google Analytics – „cookie wydajnościowe”. Ten plik cookie służy do zbierania informacji na 

temat sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i serwisów. 

Wykorzystujemy te informacje do tworzenia raportów i ulepszania naszych usług. Pliki cookie 

zbierają informacje w formie anonimowej, w tym liczbę osób odwiedzających naszą stronę 

internetową i serwisy, miejsca odwiedzane na naszej stronie internetowej oraz odwiedzane 

przez nich strony. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i polityką dotyczącą 

plików cookie Google Analytics. 

 
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, prosimy o skontaktowanie się z 
nami pod adresem: info@forextb.com 

 

Jakie użytkownik ma opcje wyboru dotyczące plików cookie? 

Jeśli użytkownik chce usunąć pliki cookie lub ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby 

usuwała lub odrzucała pliki cookie, powinien odwiedzić strony pomocy swojej przeglądarki 

internetowej. 

 
Należy jednak pamiętać, że usunięcie plików cookie lub odmowa ich akceptacji może spowodować, 

że użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich oferowanych przez nas funkcji, może nie być 

w stanie zapisać swoich preferencji, a niektóre z naszych stron mogą nie wyświetlać się poprawnie. 

 
i. Informacje o plikach cookie znajdują się zazwyczaj w sekcji „Pomoc” w przeglądarce 

internetowej. Poniżej znajdują się linki do niektórych powszechnie używanych 

przeglądarek internetowych: 

o Chrome 
o Chrome dla urządzeń przenośnych 

o Internet Explorer i Microsoft Edge 

o Mozilla Firefox 

o Safari 

ii. Wyłączanie plików cookie osób trzecich – niektóre targetujące lub reklamowe pliki cookie 

osób trzecich można wyłączyć, klikając następujący link: 

Network Advertising Initiative 

iii. Więcej informacji o plikach cookie i stronach internetowych osób trzecich można 

znaleźć tutaj: http://www.allaboutcookies.org/ 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
mailto:info@forextb.com
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.allaboutcookies.org/

