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Polityka cookie 

 
 
Serwis Polskiego Związku Żeglarskiego funkcjonujący pod adresem www.ebiuro.pya.org.pl, zwany 
dalej serwisem nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 
zawartych w plikach cookies. 

Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Żeglarski z siedzibą w Warszawie /03-
901/, przy al. ks. Józefa Poniatowskiego 1, wpisany do rejestru stowarzyszeń pod nr KRS ooooo81118. 

W celu umożliwienia użytkownikom korzystania z naszego serwisu oraz zapewnienia działania 
niektórych funkcji strony internetowej używamy plików cookies (tzw. ciasteczka). "Ciasteczko" to 
mały plik, który zawiera informacje o użytkowniku i znika, kiedy przeglądarka użytkownika jest 
zamknięta. „Ciasteczek” używamy m. in w celu monitorowania sposobu korzystania z serwisu 
przez  użytkowników i ewentualnego wprowadzania w serwisie modyfikacji dla lepszego 
i sprawniejszego jego funkcjonowania. 

Możecie Państwo w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików 
cookies, ale takie wyłączenie uniemożliwi prawidłowy przebieg sesji, a tym samym uniemożliwi 
poprawne działanie niektórych dostępnych opcji naszego serwisu. 

Nie odpowiadamy za stosowanie plików cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla 
użytkowników dzięki linkom umieszczonym w naszym serwisie. 

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

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają 
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, 
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają 
z serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

 utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego /po zalogowaniu/, dzięki której 
użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

 dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich 
zainteresowań. 

 

W ramach serwisu pya.org.pl mogą być stosować następujące rodzaje plików cookies: 

 "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu 
internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 
uwierzytelniania w ramach serwisu; 

 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane; 
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 do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 

 pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z 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. 

 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies 
w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym 
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione 
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies 
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 
zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje 
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 
oprogramowania /przeglądarki internetowej/. 

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, a następnie 
wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców 
aplikacji multimedialnych. 

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziecie Państwo w sekcji „Pomoc”, w menu swojej 
przeglądarki internetowej. 

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych lub Polityki cookies to prosimy 
o kontakt pod adresem iodo@pya.org.pl. 
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