
Polityka plików cookie 

Niniejsza strona internetowa, czyli partner.grenkeonline.com (dalej Strona internetowa), należąca do 

GRENKELEASING Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. abpa A. Baraniaka 88, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 

0000175740, NIP 7822275815, Regon 634495137, kapitał zakładowy (dalej GRENKE), stosuje pliki 

cookie, które ułatwiają i optymalizują korzystanie z niej przez użytkowników. W Polityce cookie znajdą 

Państwo szczegółowe wyjaśnienia dotyczące, czym są pliki cookie, jakie rodzaje plików cookie 
wykorzystuje niniejsza Strona internetowa oraz jak można je zablokować w swojej przeglądarce. 

 

Ogólne informacje dotyczące plików cookie 

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, generowane przez odwiedzane przez Państwa strony, 

zawierające dane dotyczące Państwa sesji na odwiedzanej stronie, które mogą być przez nią 

wykorzystane w celu ułatwienia poruszania się po stronie w trakcie kolejnej wizyty. Celem plików cookie 

wykorzystywanych na niniejszej Stronie internetowej jest: 

 

 Zapewnienie poprawnego funkcjonowania Strony internetowej 

 Zapisanie Państwa preferencji, np. wybranego języka 

 Śledzenie poruszania się użytkownika po Stronie internetowej 

 Zbieranie anonimowych danych statystycznych, dotyczących między innymi odwiedzanych 

przez Państwa podstron lub czasu spędzonego na naszej Stronie internetowej. 

 

Wykorzystanie plików cookie pozwala nam dostosować prezentowane informacje i oferowane usługi 

do Państwa preferencji w celu zapewnienia Państwu wygody podczas kolejnej wizyty na naszej Stronie 

internetowej. 

 

Pliki cookie są powiązane wyłącznie z anonimowym użytkownikiem i jego komputerem lub innym 

urządzeniem oraz nie umożliwiają poznania danych osobowych użytkownika. W dowolnym momencie 

mogą Państwo przejść do konfiguracji przeglądarki w celu zmodyfikowania i/lub zablokowania 

zainstalowanych plików cookie wykorzystywanych przez Stronę internetową, co nie ograniczy Państwu 

możliwości korzystania z jej zawartości. Niemniej jednak, jeśli zablokują Państwo pliki cookie, funkcje 

ułatwiające korzystanie ze Strony internetowej mogą nie działać prawidłowo. 

 

Wykorzystywanie plików cookie przez GRENKE 

GRENKE korzysta z plików cookie w celach określonych w poniższej tabeli. W przypadku 

wprowadzenia w przyszłości nowych plików cookie, mających na celu zoptymalizowanie usług, 

GRENKE powiadomi o tym swoich użytkowników. 

 

Wymienione poniżej pliki cookie są instalowane na Państwa urządzeniu i wykorzystywane przez 

GRENKE wyłącznie dla zoptymalizowania działania Strony internetowej. Zbierane informacje są 

wykorzystywane do poprawienia jakości usług GRENKE . Przedstawione tu pliki cookie są 

przechowywane w przeglądarce, umożliwiając GRENKE rozpoznawanie użytkowników powracających 

na naszą Stronę internetową i dostosowywanie jej zawartości do Państwa preferencji. Poniżej 

przedstawiamy różne pliki cookie wykorzystywane przez naszą Stronę internetową: 

 

Name cookie Purpose cookie Management of cookies by 

PreferredUiCulture 
Stores the preferred culture 

information of the user for the login 
form 

GRENKE 



SignInMessage<Token>    
       

Identify user for authentication 
process 

GRENKE 

Tenant 
Defines to which branded version of 

the portal the user is directed to 
GRENKE 

idsrv Identify the user by his ID GRENKE 

idsrv.xsrf Prevent Cross-Site-Request-Forgery GRENKE 

idsvr.clients 
Saves the clients the user is logged in 

to. Currently only GO Partner 
GRENKE 

idsvr.session 
Identify the current session. Used for 

logout 
GRENKE 

 

Blokowanie lub usuwanie plików cookie 

Zgodnie z informacjami zawartymi w obowiązującej Polityce plików cookie GRENKE, użytkownicy 

mogą nie wyrazić zgody na zbieranie informacji, odrzucając instalację plików cookie 

w konfiguracjach swojej przeglądarki. 

Prosimy pamiętać, że odrzucenie instalacji pewnych plików cookie w Państwa przeglądarce może 

spowodować brak dostępu do niektórych zakładek naszej Strony internetowej. 

Aby zablokować korzystanie przez Stronę z plików cookies należy, w przypadku używania 
przeglądarki typu: 

 

1. Microsoft Internet Explorer: w menu "Narzędzia" wybrać "Opcje internetowe" i w nich zakładkę 
"Prywatność". Możemy regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać 
ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych; 
2. Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu 
przeglądarki wybrać "Narzędzia", potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości 
czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do 
szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki; 
3. Opera: przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otworzyć menu i wybrać w nim "Ustawienia", 
potem "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, jest tam też 
przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla 
poszczególnych witryn; 
4. Apple Safari: w menu "Safari" wybrać "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdują się w 
niej opcje dotyczące ustawień plików cookies; 
5. Urządzenia mobilne typu tablet, smartphone: ustawienia obsługi plików cookies zależą od 
konkretnego modelu urządzenia.  

Zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji dostępnej na stronie 
internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.  

 

Zgoda 

Korzystając z naszej Strony internetowej akceptują Państwo pliki cookie i wyrażają zgodę na ich 

zainstalowanie i wykorzystywanie zgodnie z Polityką plików cookie. 

 

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę na wykorzystywanie 

i zainstalowanie plików cookie oraz usunąć ze swojego urządzenia zainstalowane pliki cookie poprzez 

skonfigurowanie opcji w przeglądarce internetowej w sposób opisany w części „Blokowanie lub 

usuwanie plików cookie”. 

 


