
Agencja Ubezpieczeniowa Secura – właściciel serwisu secura24.pl korzysta z plików cookies w celu 
realizacji usług i zgodnie z określoną poniżej Polityką plików cookies. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. 
Korzystając z serwisu internetowego secura24.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z 
aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  

 
Polityka plików cookies 

Czym są pliki „cookies”? 
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności przechowywane w 
plikach tekstowych w urządzeniach końcowych użytkowników wykorzystywane podczas do 
korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i 
wyświetlić stronę internetową odpowiednio do jego preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają 
nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym 
oraz unikalny identyfikator.  

Do czego u żywamy plików „cookies”? 
Pliki „cookies” używane są przez nas w celu: 

- zapewnienia uwierzytelniania i bezpieczeństwa serwisu: umożliwiają weryfikację 
autentyczności oraz umożliwiają informowanie serwisu, gdy użytkownik jest zalogowany, 
dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje 

- określenia stanu sesji: umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają 
z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych 
komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące do 
zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania 
stron. 

- umożliwienia funkcjonowania witryny oraz dostępnych na niej funkcji  

Jakich plików „cookies” u żywamy? 
Wyróżnia się, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich 
są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze 
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki 
pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo 
do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.  
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w 
szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

Stosowane przez nas rozwiązania przewidują stosowanie cookies tymczasowych (session 
cookies). Są one umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji) i są kasowane po jej 
zamknięciu. 

Niezbędno ść stosowania plików „cookies” 
Wykorzystywane przez nas pliki są: 

- są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny w części dotyczącej 

o obsługi transakcji rejestracji logowania i modyfikacji danych użytkowników 

o kalkulacji składek ubezpieczeniowych, 

o przygotowywania wniosków ubezpieczeniowych; 

- są opcjonalne w odniesieniu do korzystania z wybranych treści informacyjnych. 

 


