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Pliki cookie tworzone podczas korzystania z witryn internetowych UPS 

 

Niniejsze powiadomienie wyjaśnia, „czym są pliki cookie” oraz podaje rodzaje plików cookie używanych przez 

witryny internetowe UPS.  

 

Czym są pliki cookie? 

 

Plik cookie, czyli „ciasteczko”, to plik tekstowy zapisywany przez witrynę na komputerze lub innym urządzeniu 

podłączonym do Internetu, umożliwiający tej witrynie internetowej rozpoznanie przeglądarki odwiedzającego 

witrynę albo przechowywanie w niej informacji lub ustawień. 

 

Czy witryny internetowe UPS korzystają z plików cookie? 

 

Tak. UPS wykorzystuje pliki cookie na swoich witrynach internetowych w celu usprawnienia działania tych 

witryn oraz oferowania użytkownikom różnych usług i funkcji. Użytkownik może za pośrednictwem swojej 

przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookie; należy jednak pamiętać, że może to 

uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji dostępnych w witrynach internetowych.  

 

Z jakiego rodzaju plików cookie korzystają witryny internetowe UPS? 

 

Niezbędne pliki cookie 

 

Te pliki cookie są konieczne do przeprowadzenia transakcji lub przyjęcia zgłoszenia użytkownika. Do 

przykładów funkcji pełnionych przez takie pliki należy zapamiętywanie informacji podawanych przez 

użytkownika przeglądającego witrynę, w celu wysłania lub śledzenia przesyłki oraz zarządzania statusem 

zalogowania podczas sesji.  

 

Funkcjonalne pliki cookie 

 

Tego rodzaju pliki cookie pozwalają witrynie internetowej zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika w 

celu świadczenia usług na jego rzecz. Na przykład funkcjonalne pliki cookie pozwalają witrynie internetowej 

zapamiętać ustawienia właściwe dla użytkownika, takie jak wybrany kraj oraz stałe dane logowania podane 

przez użytkownika, i wyświetlać poprzednie przesyłki, śledzone wcześniej paczki oraz inne indywidualnie 

wybrane opcje.  

 

Pliki cookie służące do analiz 

 

Te pliki cookie pozwalają nam zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym 

treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i dzięki temu ulepszać działanie i strukturę 

witryny. Te pliki cookie mogą być przekazane naszemu dostawcy narzędzi analitycznych, ale są używane 

wyłącznie w celach związanych z działaniem naszych witryn internetowych.  

 

Pliki cookie używane do targetowania 

 

Takie pliki cookie zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, dzięki czemu możemy 

na naszej witrynie proponować użytkownikom promocje i inne informacje dostosowane do ich zainteresowań. 

 

W jaki sposób mogę wyłączyć lub usunąć pliki cookie? 

 

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na 

temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych łączy. 

 

Internet Explorer 

Firefox 

Google Chrome 

Safari 

 

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042

