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POLITYKA PLIKÓW COOKIE 

 
 
Grupa BNP Paribas zobowiązuje się dostarczać Państwu możliwie najlepszych usług przy 
jednoczesnym utrzymaniu zaufania, jakim nas Państwo darzą.  
 
W ramach tego zobowiązania przyjęliśmy w całej Grupie solidne zasady mające zapewnić ochronę 
Państwa danych.  
 
W związku z tym chcielibyśmy przekazać Państwu przejrzyste informacje na temat sposobu, w jaki 
umieszczamy, wykorzystujemy i przechowujemy pliki cookie na Państwa urządzeniu podczas 
korzystania przez Państwa z naszej aplikacji Portalu Klienta („Aplikacja”) oraz przedstawić Państwu 
opcje dotyczące zarządzania plikami cookie i ich usuwania. 
 
 

1. Czym jest plik cookie? 
 
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, graficzne lub programowe, które są umieszczane na Państwa 
urządzeniu podczas korzystania z naszej Aplikacji. Termin „urządzenie” używany w niniejszej Polityce 
plików cookie odnosi się w szczególności do komputerów, smartfonów, tabletów i wszystkich innych 
urządzeń używanych do korzystania z Internetu. 
 
Pliki cookie mogą być: (i) sesyjne, co oznacza, że są usuwane z Państwa urządzenia po zamknięciu 
sesji i przeglądarki; lub (ii) trwałe, co oznacza, że pozostaną na Państwa urządzeniu do czasu ich 
usunięcia. 
 

2. Jakiego rodzaju informacje mogą być przechowywane w pliku cookie? 
 
Informacje przechowywane przez pliki cookie na Państwa urządzeniu, z zastrzeżeniem okresu ich 
przechowywania, mogą obejmować:  
 

- informacje na temat stron internetowych, które Państwo odwiedzili na tym urządzeniu;  
- reklamy, obejmujące produkty z ostatnio wyświetlanych stron;  
- rodzaj przeglądarki, z której Państwo korzystają;  
- adres IP; 
- oraz wszelkie inne informacje, które Państwo przekazali na naszej Stronie internetowej i/lub w 

Aplikacji.  
 
Zbieranie plików cookie odbywa się zgodnie z naszą Informacją o ochronie danych 
https://leasingsolutions.bnpparibas.pl/daneosobowe. 
 
 

3. Jakiego typu plików cookie używamy? Czy możliwa jest odmowa akceptacji takich 
plików cookie? 

  
Używane przez nas pliki na niniejszej Aplikacji to wyłącznie pliki cookie, których jedynym celem jest 
umożliwienie lub ułatwienie komunikacji elektronicznej lub które są absolutnie niezbędne do działania 
Aplikacji. 
 
Dla przykładu, pliki cookie, których używamy na Aplikacji pozwalają nam na:  
 

 Uwierzytelnianie i identyfikację Państwa w naszej Aplikacji w celu świadczenia 
zamówionych przez Państwa usług; 

 Zwiększenie bezpieczeństwa Aplikacji, w tym zapobieganie nieuczciwemu wykorzystywaniu 
danych do logowania oraz ochrona danych użytkownika przed dostępem osób 
nieupoważnionych; 

 Monitorowanie korzystania przez Państwa z naszej Aplikacji w celu ich ulepszania, np. 
poprzez optymalizację parametrów technicznych lub ergonomii 



 

Classification : Internal 

 Zapamiętywanie Państwa preferencji i ustawień dotyczących korzystania z naszej Aplikacji 
(np. wybrany język, strefa czasowa itp.); 

 
 
Korzystanie z plików cookie, które są niezbędne wyłącznie do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji 
nie wymaga Państwa zgody. Z tego powodu w tej Aplikacji nie ma modułu do zarządzenia 
preferencjami dotyczącymi plików cookie.  
 


