
Polityka cookie 
 

1. Portal i aplikacja mobilna iNajem.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, 
z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. INAJEM.PL Prosta Spółka Akcyjna stosuje 
cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. 

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika portalu i aplikacji. Przeznaczone są do 
korzystania ze stron internetowych portalu i aplikacji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 
internetowej, z której pochodzą, informacje o czasie ich przechowywania na końcowym urządzeniu 
oraz unikalny numer służący identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną 
internetową. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika portalu i aplikacji pliki cookies 
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca – operator portalu i aplikacji INAJEM.PL P.S.A. 
z siedziba w Katowicach wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000932277, posiadająca numer NIP: 
9542833362 oraz numer REGON 520514357, o kapitale akcyjnym w wysokości 80.000 zł.  
(adres korespondencyjny: ul. Katowicka 154b, 41-500 Chorzów; adres e-mail: biuro@inajem.pl). 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

• dostosowania zawartości stron internetowych portalu i aplikacji do preferencji Użytkownika 
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają 
rozpoznać urządzenie Użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, 
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 

• tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 
portalu i aplikacji korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury 
i zawartości, 

• utrzymanie sesji Użytkownika portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na 
każdej podstronie portalu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła, 

• w celach reklamowych, do prowadzenia kampanii reklamowych i innych działań 
marketingowych, oraz mierzenia ich skuteczności, 

• zewnętrze pliki cookies podmiotów współpracujących, m.in. w celu zbierania ogólnych 
i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (np. Google 
Analytics), prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika 
z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy oraz zalogowania do serwisu za pomocą 
serwisu społecznościowego Google i Facebook. 

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 
Użytkownika. Użytkownicy portalu i aplikacji 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 portalu i aplikacji. 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są 
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 



6. Usługodawca (INAJEM.PL PSA) portalu i aplikacji informuje, że ograniczenia stosowania plików 
cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu 
i aplikacji i ewentualna ingerencja może spowodować niemożliwość przeglądania portalu lub 
aplikacji lub jego poszczególnych funkcji. 

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika portalu i aplikacji wykorzystywane 
mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą innych osób i firm, reklamodawców oraz 
partnerów. 

Katowice, 7.02.2022r. 


