
INFORMACJA O PLIKACH "COOKIES"  
 

Korzystanie z Serwisu https://morshinska.pl wymaga stosowania plików "cookies" zainstalowanych na 
urządzeniach elektronicznych Użytkowników. 
 
PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA "INDUSTRIALNI TA DISTRIBUTSIYNI SYSTEMY" i 
spółki z nią powiązane (zwane dalej łącznie "Grupą IDS") stosują następujące kategorie "cookies": 
 

• w celu zapewnienia użytkownikom spójnego dostępu do funkcjonalności Serwisu; 

• w celu poprawy i ułatwienia korzystania z Witryny; 

• w celu prawidłowego reprezentowania komunikatów reklamowych IDS Group w Serwisie; 

• w celu zapewnienia Użytkownikom dostępu do wymiany informacji z Serwisu za 
pośrednictwem portali społecznościowych; 

• w celu monitorowania wskaźników odbiorców Witryny (analiza ruchu, trendy użytkowania 
itp.). 

 
Przed użyciem plików "cookies" na Stronie Internetowej IDS Group prosi Użytkowników o zgodę na 
takie wykorzystanie poprzez wysłanie odpowiedniego powiadomienia (w formie banera). Opis plików 
cookies dostępny jest również na wyżej wymienionym banerze. Użytkownik może zarządzać 
rodzajami plików „cookies”, na których używanie zezwala, umieszczając odpowiednie znaczniki w 
pobliżu odpowiedniego rodzaju pliku cookie w banerze plików cookie. Przycisk "Akceptuję wszystko" 
oznacza, że zezwala on na używanie wszystkich plików „cookies” przez stronę internetową.   
 
Istnieją następujące opcje dostępne dla Użytkowników w zakresie ustawień "cookies": 

• zezwalające na automatyczne przechowywanie i wykorzystywanie wszystkich plików "cookies" 
(dostępnych po kliknięciu przycisku " Akceptuj wszystkie " na banerze); 

• zezwalające Użytkownikowi na wybór określonych rodzajów plików "cookies" do 
automatycznego przechowywania i wykorzystywania, z wyjątkiem ściśle niezbędnych 
"cookies" (dostępnych poprzez umieszczenie znaczników w pobliżu dozwolonego typu 
cookies i kliknięcie  przycisku "Zapisz i zamknij"; 

• ostrzegające przed używaniem plików "cookies"; 

• zawsze blokuj korzystanie z plików "cookies"  (w takim przypadku mogą wystąpić pewne 
ograniczenia w działaniu Serwisu, np. brak możliwości dostosowania ustawień itp. Można to 
zrobić również poprzez modyfikację odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej). 

 
 
Podczas korzystania z Serwisu możliwe jest korzystanie z opcji funkcjonalnych innych zasobów, w 
szczególności: 

• mediów społecznościowych (istnieje możliwość bezpośredniego udostępniania z Poziomu 
Serwisu) (w zależności od  funkcjonalności i wewnętrznych ustawień Serwisu). Istnieją 
oddzielne polityki "cookies" takich firm; 

• Google Analytics do zbierania informacji statystycznych o charakterze ogólnym dotyczących 
korzystania z Witryny (takie informacje są wykorzystywane przez IDS Group wyłącznie w celu 
ulepszania Treści i świadczenia Usług zamówionych za pośrednictwem Witryny). Dostęp do 
Google Analytics jest regulowany przez odpowiednią politykę firmy; 

• Inne narzędzia, których bezpieczeństwo zostało sprawdzone przez IDS Group. 

https://morshinska.pl/


 
Należy pamiętać, że w przypadku zablokowania funkcji "cookies" może to skutkować 
nieprawidłowym działaniem   Serwisu.  Istnieje możliwość zablokowania funkcji "cookies" korzystania 
w części lub w całości (niektóre rodzaje "cookies") ze zmianą ustawień web-browsers na urządzeniach 
wykorzystywanychd do dostępu do Serwisu. 
 
Więcej informacji na temat korzystania z plików "cookies" i ich rodzajów można znaleźć na stronie 
internetowej  https://www.allaboutcookies.org/.  
 
IDS Group może współpracować z zewnętrznymi instytucjami reklamowymi, które gromadzą: adresy 
IP; unikalne identyfikatory urządzeń (UDID); informacje o typie przeglądarki; informacje o systemie 
operacyjnym; informacje dotyczące strefy czasowej; kraje. Niniejsze instytucje reklamowe mogą 
wykorzystywać te informacje w celu dostarczania Użytkownikom reklam dostosowanych do ich 
preferencji, w tym dla spółek spoza Grupy IDS. 
 
Użytkownicy widzą również reklamy witryny internetowej IDS Group na stronach internetowych 
osób trzecich, w tym w sieciach społecznościowych. Reklamy te są dostosowane do Użytkowników 
zgodnie z ich preferencjami  za pomocą plików "cookies". Ponadto Użytkownicy mogą oglądać  
reklamy Grupy IDS w mediach społecznościowych, ponieważ Grupa IDS  przyjęła taki zasób, aby 
wyświetlać reklamy Użytkownikom, którzy pasują do profilu demograficznego Użytkowników Grupy 
IDS. Jeśli Użytkownik nie chce już widzieć specjalnych reklam dostosowanych do zainteresowań, 
może zmienić ustawienia "cookies" oraz prywatności w swojej przeglądarce i na stronach 
internetowych osób trzecich. 
 
Użytkownicy  mogą zobaczyć reklamy "S Group" na stronach internetowych IDS Group oraz 
aplikacjach i stronach internetowych osób trzecich, a także na różnych urządzeniach, z których 
korzystają Użytkownicy. IDS Group może wykorzystać ten proces do poprawy skuteczności działań 
marketingowych na rzecz Użytkownika. 

 

https://www.allaboutcookies.org/

