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Polityka Plików Cookies 
 
 
1. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies (tzw. 

„ciasteczka”). Korzystanie z naszej strony internetowej https://3win.me, a w tym z 
serwisu o nazwie „Panel Klienta” oznacza, że pliki cookies zamieszczane będą w 
Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie można dokonać zmiany 
ustawień Państwa przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza 
akceptację na stosowanie przez nas plików cookies. 
 

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,  
które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym i przeznaczone są 
do korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę 
strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 
końcowym oraz unikalny numer. 
  

3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na Państwa urządzeniu końcowym 
oraz uzyskującym do nich dostęp jest 3win sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Zamiany 8/LU202 (02-786 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000792708, NIP: 
9512486683, REGON: 383747535, wysokość kapitału zakładowego: 100.000 zł.  
  

4. Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:  
a. dostosowania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji  

oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te 
pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę 
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają 
Państwo z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i 
zawartości; 

c. utrzymanie sesji (po zalogowaniu), dzięki czemu nie muszą Państwo na każdej 
podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła; 

 
5. Stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz 

„stałe” (persistent cookies).  
a. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w 

Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony 
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);  
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b. Pliki cookies „stałe” przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym 
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich 
usunięcia przez Użytkownika. 

 
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron 

internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie 
plików cookies w urządzeniu końcowym. W każdym czasie mogą Państwo dokonać 
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. 
 

7. Państwa przeglądarka internetowa zazwyczaj zapewnia informacje na temat tego w 
jaki sposób mogą Państwo odrzucić, usunąć lub zablokować pliki cookies. Poniżej 
umieszczamy odnośniki, które przekierują Państwa do odpowiednich informacji 
związanych z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami: 

a. Google Chrome 
b. Internet Explorer 
c. Mozilla Firefox 
d. Safari 
e. Opera 

 
8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronie internetowej. 
 

9. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące stosowanych przez nas plików cookies 
prosimy kierować na adres e-mail: contact@3win.me. 

 
 

Data: 01.08.2020 r. 
 

 


