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Informacja o plikach Cookies 

Administratorem strony jest Impily Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach , przy ulicy Porcelanowej 
23, 40-246 Katowice, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 
0000859332, wpisaną do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie wymiany 
kryptowalut prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach pod 
numerem RDWW-2. 

Informujemy, że niniejsza strona internetowa (witryna), oraz jej sub-domeny tj. impily.pl 
używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i 
przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. W momencie, gdy 
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną internetową, witryna rozpoznaje rodzaj 
urządzenia, z którego łączy się dany użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie 
informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Zatem cookies ułatwiają 
korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą między innymi 
adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, 
dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji 
przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. 
Informacje zebrane na podstawie plików cookies może odczytać tylko Impily Sp. z o.o. oraz – 
ze względów technicznych – zaufani partnerzy z których technologii korzystamy. 

Jeżeli nie chcą Państwo korzystać z cookies, mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie cookies 
na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Informacje w tej kwestii znajdą 
Państwo w instrukcji swojej przeglądarki internetowej – może to jednak spowodować 
spowolnienie działania strony internetowej lub inne nieprawidłowości w jej działaniu i nie jest 
zalecane. 

Ta strona wykorzystuje następujące pliki Cookies: 

Google Analitics, Google Tag Manager oraz reCaptha (Google Ireland Ltd – służące do analizy 
danych, oraz zabezpieczenia formularzy), Zendesk (Zendesk Inc – USA – obsługa wiadomości), 
Seon (Seon Technologies Kft. – Węgry – narzędzia techniczne),  
Revhunter (INIS sp. z o.o. – Polska – narzędzia do remarketingu), Tradedoubler (Tradedoubler 
AB, Szwecja – narzędzia do obsługi programu partnerskiego), GetResponse (GetRespnse Sp. z 
o.o., Polska – narzędzia do marketingu), Facebook (Facebook Inc., USA – narzędzie do 
śledzenia konwersji reklam). 

 


