
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITYKA „COOKIES” 

PORTALU BIK 



Na podstawie art. 173 Ustawy z dn. 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 
171, poz. 1800), informujemy, że podmiotem zamieszczającym na komputerach użytkowników 
pliki „Cookies" („Ciasteczka") w ramach portalu www.bik.pl jest Biuro Informacji Kredytowej 
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A. Technologia „Cookies" 
jest stosowana na portalu www.bik.pl, aby zapewnić prawidłowe świadczenie usług na 
najwyższym poziomie oraz dostosować je do indywidualnych potrzeb i preferencji 
użytkowników. 

 
 

Celem stosowania technologii „Cookies" na portalu BIK jest gromadzenie i przechowywanie, w 
celach niezwiązanych z przetwarzaniem danych osobowych, następujących informacji: 

 
 

a. Danych identyfikujących sesję użytkownika w przeglądarce internetowej i na 
serwerach portalu BIK, tak, aby użytkownik mógł się poprawnie zalogować do portalu 
i korzystać z produktów BIK. 

b. Anonimowych danych statystycznych dotyczących użytkowników odwiedzających 
strony portalu BIK, aby lepiej poznać ich cechy i preferencje co do sposobu 
korzystania z portalu. W tym celu BIK wykorzystuje technologie firm trzecich, w 
tym Google Analytics firmy Google Inc. 

c. Anonimowych danych związanych z realizacją ankiet tak, aby dany użytkownik mógł 
zagłosować tylko raz. 

d. Danych związanych z realizacją kampanii reklamowych, które mogą być prowadzone 
przez firmy trzecie na zlecenie BIK. Pliki „Cookies" pozwalają określić skuteczność 
reklam i dostosować je do danej grupy odbiorców. 

e. Anonimowych danych związanych ze sposobem prezentacji niektórych treści. 
 
 

Przez używanie strony www.bik.pl wyrażasz zgodę na stosowanie „Ciasteczek" zgodnie z 
niniejszą Polityką „Cookies". Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Ciasteczek, 
powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z 
używania stron www.bik.pl. 

 
 

Standardowo większość przeglądarek internetowych ma po ich zainstalowaniu domyślnie 
włączoną akceptację „Ciasteczek". W każdej chwili możesz wyłączyć akceptację „Ciasteczek", 
korzystając z ustawień właściwych dla używanej przez siebie przeglądarki internetowej. 

 
 

Konsekwencje wyłączenia akceptacji „Cookies" w portalu BIK to m.in.: 
 

a. Niemożliwość zalogowania się do portalu BIK i korzystania z udostępnianych za jego 
pośrednictwem produktów. 

b. Nieprawidłowości w zakresie prezentacji niektórych treści i nieoptymalne działanie 
niektórych funkcji. 
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