
Polityka Prywatności 

serwisu internetowego www.sprawdzonanieruchomosc.pl 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na 

urządzeniach końcowych użytkownika za pomocą plików Cookies, przez KRJ Finance Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Opalenicka nr 69A, 60-362 Poznań, nr KRS: 

0000285475, nr NIP: 6961818414 (dalej: „KRJ”) 

1. KRJ w związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego w domenie 

www.sprawdzonanieruchomosc.pl (dalej: „Serwis Internetowy”), stosuje pliki cookies.  

 

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Pliki 

cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies zapisywane 

są przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika i mogą być odczytane przy 

każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.  

 

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:  

 

a. dostosowania zawartości strony serwisu internetowego do preferencji użytkownika 

oraz optymalizacji korzystania z serwisu internetowego, w szczególności pliki te 

pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę 

internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,  

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają 

z Serwisu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jego zawartości i funkcjonalności, 

c. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich 

zainteresowań.  

 

4. W ramach Serwisu Internetowego, KRJ może stosować następujące rodzaje plików cookies:  

 

a. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,  

b. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 

internetowych Serwisu Internetowego,  

c. pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i 

personalizację interfejsu użytkownika, np. co do wybranego języka lub regionu, z 

którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,  

d. pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej 

dostosowanych do ich zainteresowań. 

 

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu 

końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu Internetowego 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. 

6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w 

przeglądarce internetowej, której używa. 

7. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 

na stronie internetowej Serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje braku 

możliwości przeglądania Serwisu Internetowego. 

8. Serwis Internetowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych, przy czym KRJ Finance 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za 

zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Wskazane jest, aby po przejściu 

na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności 

dotyczy tylko Serwisu Internetowego www.sprawdzonanieruchomosc.pl. 


