
Polityka cookies 

 

1.    Pliki cookies 

 

W celu zapewnienia właściwego działania i usprawnienia korzystania ze strony internetowej www.vezun.pl („Serwis”) przez 

Użytkownika, VEZUN GROUP Sylwia Dzieniszewska z siedzibą w 02-797 Warszawa, ul. Klimczaka 8/55, której marką 

handlową jest Vezun Property (dalej zwanej również „Vezun Property”)  używa plików tekstowych, które przechowywane 

są na urządzeniu końcowym Użytkownika, zwanych plikami „cookies”. 

Pliki „cookies” stanowią informacyjne pliki tekstowe, automatycznie pobierane na urządzenie użytkownika, ze stron przez 

niego odwiedzanych. Dzięki tym plikom, strony zapamiętują działania i indywidualne ustawienia użytkowników (nazwę 

użytkownika, wyszukiwane informacje) po to by użytkownik nie musiał ich ponownie wpisywać. 

 

Jeśli użytkownik zdecyduje się na wyłączenie plików cookies, istnieje możliwość, że nie będzie miał dostępu do pewnych 

usług, które pozwalają usprawnić Serwis. Na temat informacji jak wyłączyć pliki cookies, należy zajrzeć do ostatniej sekcji 

niniejszej Polityki Cookies. 

 

Witryny Vezun Property używają następujących plików cookies: 

 

•    identyfikujące Użytkownika: używane do uproszczenia logowania się w Serwisie, 

•    obejrzane nieruchomości: używane do wyświetlenia poprzednio obejrzanych nieruchomości, 

•    historia wyszukiwania: używane do zapisywania poprzednio wyszukiwanych haseł i parametrów, umożliwiające 

ponowne wyszukanie, 

•    pierwsza wizyta: używane przy pierwszym skorzystaniu z danej zawartości Serwisu, zapamiętujące wybraną opcję 

przed ponownym wyświetleniem tejże zawartości, 

•    HotJar: używane do analizy heat map użytkowników, zbierające informacje o miejscu kliknięć i ruchu kursora. 

 

Mimo, że wymienione powyżej pliki cookies ułatwiają korzystanie z Serwisu przez użytkownika i sprawiają, że staje się on 

bardziej przystępny, Serwis działa również przy wyłączonych plikach cookies. 

 

Informacje przechowywane w plikach cookies nie są używane do indywidualnej identyfikacji. Pliki cookies są używane 

tylko i wyłącznie w celach wskazanych powyżej. 

 

2.    Włączanie i wyłączanie plików „cookies” w przeglądarkach internetowych 

Istnieje możliwość usunięcia wszystkich plików cookies zapisujących się w urządzeniu końcowym. W ustawieniach 

przeglądarki można zaakceptować albo odrzucić wszystkie przyszłe pliki cookies, jednak należy mieć na uwadze, że 

wyłączając pliki cookies część zawartości stron może stać się niedostępna. 

  

Pod podanymi poniżej linkami znajdują się informację dotyczące kontroli plików cookies w danej przeglądarce: 

•    Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

•    Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies 

•   Firefox: 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-

US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies 

•    Safari: 

https://support.apple.com/?path=Safari/5.0/en/9277.html 

  

Przy korzystaniu z niewymienionej powyżej przeglądarki, należy wybrać „pliki cookies” w menu „Pomoc” by dowiedzieć się, 

gdzie w urządzeniu znajduje się folder zawierający pliki cookies. 

 

3.    Stosowanie wtyczek społecznościowych jako części mediów społecznościowych 

 

Facebook - Serwis Vezun Property wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Facebook.com, 

zarządzanej przez Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA („Facebook”). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu 

Facebook. 

 

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. 

Wtyczki są aktywowane z chwilą kliknięcia przez Użytkownika na znajdujący się na stronie przycisk z napisem „facebook”. 

 

Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu 



Facebook. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę w Serwisie z kontem 

Użytkownika w serwisie Facebooku. Po wciśnięciu określonego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane 

bezpośrednio do serwisu Facebook przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką prywatności 

Facebook. 

 

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i 

wykorzystywania przez serwis Facebook, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu 

chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Facebook dotyczącymi ochrony danych. 

 

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, 

powinien wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszej strony. 

 

Google+ 

Serwis Vezun Property wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej plus.google.com, zarządzanej przez 

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google"). Wtyczki są 

identyfikowane poprzez logo serwisu Google+ lub przyrostek „Google+”. 

 

Kiedy Użytkownik odwiedza Serwis zawierający wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, 

dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. 

 

Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z Google i wyraża zgodę na przekaz danych do Google. Jeśli 

Użytkownik jest zalogowany w Google+, Google może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Google+. Po 

wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do Google przez przeglądarkę 

Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Google. 

 

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i 

wykorzystywania przez Google+, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia 

swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami Google dotyczącymi ochrony danych. 

 

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Google gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, musi 

wylogować się z Google+ przed odwiedzeniem naszej strony. 

 


