Cookie policy
Cookies, ie. So-called cookies (English means cookies) are small text files (txt.) Sent by a web server
and saved on the user's side (usually on the hard disk). Cookie parameters allow you to read the
information contained in them only to the server that created them. Cookies are most often used in
the case of counters, probes, online stores, websites requiring login, advertising and monitoring of
visitors' activity.
What features do cookie files meet?
Cookies contain various information about the user of the site and the history of its communication
with the website. Thanks to them, the server owner who sent cookies can easily get to know the
user's IP address, as well as, for example, check which pages he has browsed before and after
accessing his website. In addition, the server owner can check which browser the user is using and
whether the error message appeared during the page display. It is worth noting, however, that these
data are not associated with specific people browsing the site, but only with a computer connected to
the Internet on which cookies were stored (for this purpose the IP address is used).
How do we use information from cookies?
The data is used to automatically recognize a specific user by the server, thanks to which we generate
a dedicated page for it. This allows for example for the personalization of websites, login services,
shopping baskets in online stores, etc. How does it look in practice?
Well, the server, thanks to the saved cookies, checks whether the given voice was given in the survey.
In addition, for example, it adjusts the ad on the site so that it does not display repeatedly for the
same user.
In addition, cookies blicksystem.com are used to customize the content of websites to user
preferences and optimize the use of websites. In addition, they use them to create anonymous,
aggregate statistics that help to understand how a user uses websites, which helps to improve their
structure and content, excluding personal user identification.
Why do we use cookies?
- we adapt the content of websites to the user's preferences and optimize the use of websites,
- we create statistics that help to understand how website users use websites, which allows them to
improve their structure and content,

- we use cookies to read and analyze statistics, including Google AdWords or gemiusTraffic,
Using external cookies
We enable third parties to place cookies on your device in order to ensure the proper functioning of
our site. It helps us to monitor and check the operation of our site. These entities may include Google
or PBI Gemius, which collect the necessary data for us.
However, the user can set his / her browser in such a way that cookies do not save on its disk or
automatically delete at the moment. These settings can be changed in such a way as to block the
automatic handling of cookies in your browser settings or inform about it every time they are sent to
the user's device. Unfortunately, this may lead to problems with the display of some sites, e.g.
Multiple display of the same banner ads.
Blick system

The entity that places cookies on the Website User's end device and gains access to them is the
owner of the Blick sp. Zoological garden website. ul. Wrocławska 26, 55-040 Bielany Wrocławskie,
Poland.
The website uses the following types of cookies:
- "necessary" cookies, enabling the use of services available on the Website, e.g. cookies used for
authentication for services that require authentication on the Website;
- cookies used to ensure security, e.g. used to detect fraud in the authentication of the Website;
- "functional" cookies, enabling the collection of information about the use of the Website pages;
- "functional" cookies, allowing "remembering" the settings selected by the User and personalizing the
User's interface, eg in the scope of the selected language or region of the User, font size, website
appearance, etc.;
- "advertising" cookies, enabling the delivery of advertising content to the Users more tailored to their
interests.
The website operator informs that restrictions on the use of cookies may affect some of the
functionality available on the Website.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Tak się zmienia ustawienia przeglądarek, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie cookies:
Wersją obowiązującą dokumentu jest wersja językowa właściwa dla właściciela strony.
Cookies placed on the Website User's end device may also be used by advertisers and partners
cooperating with the Website operator.
More information about cookies is available at www.wszystkoociasteczkach.pl or in the "Help" section
in the browser's menu.
The browser settings change so that you can turn off automatic saving of cookies:
The binding version of the document is the language version appropriate for the website owner.

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-10
Fire Fox:
https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security
Opera:
https://help.opera.com/pl/Linux/11.01/pl/cookies.html
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/114836?hl=pl

Polityka Cookies
Cookies, czyli popularnie zwane ciasteczka (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to
niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika
(najczęściej na twardym dysku). 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.
Jakie funkcje spełniają cookies?
Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze
stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP
użytkownika, a także na przykład sprawdzić jakie strony przeglądał on przed i po wejściu na jego
witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie
nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie
są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z
internetem na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).
Jak wykorzystujemy informacje z cookies?
Dane wykorzystujemy do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer,
dzięki czemu generujemy przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie
serwisów WWW, obsługi logowania, koszyków zakupowych w internetowych sklepach itp. Jak to
wygląda w praktyce?
Otóż serwer dzięki zapisywanym plikom cookies sprawdza, czy z danego komputera oddany został
głos w sondzie. Ponadto dostosowuje na przykład reklamę znajdującą się na stronie WWW tak, aby
nie wyświetlała się wielokrotnie dla tego samego użytkownika.
Oprócz tego pliki cookies blicksystem.com używa w celu dostosowania zawartości stron internetowych
do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Ponadto używa ich
w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób
użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z
wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Po co korzystamy z plików cookies?
– dostosowujemy zawartość stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz
optymalizujemy korzystanie ze stron internetowych,
– tworzymy statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

– pliki cookies wykorzystujemy do odczytywania i analizowania statystki między innymi z Google
AdWords czy gemiusTraffic,
Wykorzystywanie cookies zewnętrznych
Zezwalamy podmiotom zewnętrznym na zamieszczenie plików cookies na Państwa urządzeniu w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej witryny. Pomaga to nam monitorować i sprawdzać
działanie naszej witryny. Podmiotami tymi mogą być między innymi Google lub PBI Gemius, które
zbierają dla nas potrzebne dane.
Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały
się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać
zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach

przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie
użytkownika. Niestety w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych
witryn, czyli na przykład wielokrotnego wyświetlania tych samych banerów reklamowych.
Blick System
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest właściciel strony Blick sp. z o.o. ul. Wrocławska 26, 55-040 Bielany
Wrocławskie, Polska.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Serwisu;
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu;
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Tak się zmienia ustawienia przeglądarek, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie cookies:
Wersją obowiązującą dokumentu jest wersja językowa właściwa dla właściciela strony.
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-10
Fire Fox:
https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security
Opera:
https://help.opera.com/pl/Linux/11.01/pl/cookies.html
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/114836?hl=pl

