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Informacje ogólne dotyczące plików cookies tzw. „ciasteczek” 

Akademia Językowa Boston  informuje, że na stronie wykorzystywane są pliki cookies, które 

umożliwiają świadczenie usług informatycznych dotyczących strony WWW w domenie 

www.akademiaboston.pl. Pliki te wykorzystywane są w celu usprawnienia działania naszej 

strony. Są one bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. 

Strona Akademii Językowej Boston korzysta z plików cookies w celach określonych w polityce 

prywatności. Można określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej 

przeglądarce internetowej. Korzystanie ze strony Akademii Boston bez zmiany ustawień 

przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików cookies. 

 Czym są pliki cookies 

Poniżej przedstawiamy opis plików cookies wg. informacji umieszczonych 

na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAiC): 

„Ciasteczka (cookies) w komputerach. Bez nich nasze życie w Internecie byłoby uciążliwe – przeglądarka nie pamiętałaby 

naszych preferencji, lub ostatniego miejsca naszych odwiedzin na stronie. Z tego samego powodu odwiedzana przez nas 
kilkakrotnie strona serwowałaby nam w kółko te same reklamy. Ale też boimy się, że szpiegujące nasze ruchy w Internecie 

ciasteczka naruszają naszą prywatność. Komisja Europejska uznała więc, że musimy o instalacji ciasteczek wiedzieć jak 

najwięcej. Ale gdybyśmy przy każdym wejściu na nową stronę musieli klikać, czy je chcemy, czy nie, byłoby to bardzo uciążliwe. 

Dlatego w nowej ustawie proponujemy, aby użytkownik mógł wyrazić zgodę za pomocą ustawień przeglądarki – tam ustawimy 
poziom, ile i jakich chcemy ciasteczek. Przyjęliśmy zasadę, że musimy być o kwestii i działaniu cookies poinformowani. Od 

chwili uzyskania informacji o cookies każda nasza decyzja (a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień 

przeglądarki umożliwiających przetwarzanie cookies) będzie wyrazem świadomego aktu woli.” 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do 

korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 

unikalny numer. 

Podstawy prawne 

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U. -2017.1907 

 
 Art. 173. 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym 
urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że: 

1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i 

zrozumiały, o:  

          a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji, 
          b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą 

ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub 

konfiguracji usługi;  

 
2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;  

 

3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym 

urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 
 

2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień 

oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub 

konfiguracji usługi.  
3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o 

której mowa w ust. 1, jest konieczne do:  

1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej; 

2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta 

lub użytkownika końcowego (…) 
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 Blokowanie plików cookies 

 Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają używanie plików cookies. Istnieje możliwość 

ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby blokowała ona automatyczną obsługę plików 

cookies bądź informowała o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. 

Ustawienia dotyczące plików cookies można odnaleźć w ustawieniach wybranych 

przeglądarek. W każdej przeglądarce ustawienia plików cookies ustawia się osobno. 

Zmiany 

 Akademia Językowa Boston zastrzega sobie prawo zmiany polityki dotyczącej plików 

cookies. W przypadku zmiany obowiązującej polityki na stronie WWW w domenie 

www.akademiaboston.pl, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego 

zapisu. 
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