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Szanowny Użytkowniku portalu PZFP 

Zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych informuje, że podczas korzystania z portalu www.pzfp.pl, wobec ich 

Użytkowników może być stosowana technologia „cookies”. 

„Cookies” to dane informatyczne, które stanowią niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy do 

urządzenia Użytkownika  (komputer, smartfon, tablet itp.) w momencie odwiedzenia strony internetowej. Pliki te 

pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do 

indywidualnych parametrów urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych używa plików „cookies” do: 

1. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze 

stron internetowych. 

2. Tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik 

korzysta ze stron internetowych, a w efekcie ulepszać ich strukturę i zawartość, z wyłączeniem personalnej 

identyfikacji użytkownika. 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie 

plików „cookies” na urządzeniu Użytkownika. 

Użytkownik może zablokować opcję zapisywania plików „cookies” poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce 

internetowej. W tym celu należy zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” i wybrać w przeglądarce 

internetowej opcję odrzucania zapisywania plików „cookies”. Należy jednak podkreślić, że zablokowanie stosowania 

plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Polskiego Związku 

Funduszy Pożyczkowych. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania każdej przeglądarki internetowej. 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności  podmiotów trzecich 

zawarte na portalach, do których linki zamieszczane są na portalu Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych. 

Po wejściu na portal podmiotu trzeciego  przy wykorzystaniu linków ze strony Polskiego Związku Funduszy 

Pożyczkowych należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi u właściciela odwiedzanego portalu. 

Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą niezwłocznie zamieszczane na portalu Polskiego Związku 

Funduszy Pożyczkowych. 

   


