
Informacja dot. źródła danych: 

Informacje znajdujące się na niniejszej stronie należą do informacji pochodzących z ogólnie dostępnych 
publicznych baz danych dotyczących aktywności poselskiej, znajdujących się na stronie: 
www.sejm.gov.pl  

 

Polityka cookies: 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy plików cookies, które stosujemy na stronie internetowej 
sejmomierz.pl („strona internetowa”).  

Dla Państwa wygody ta strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, 
by dostosować stronę do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki cookies to niewielkie 
pliki tekstowe zapisywane przez przeglądaną stronę internetową na urządzeniu końcowym 
(komputerze, tablecie, smartfonie) Użytkownika. Zbierane i wykorzystywane informacje o 
użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, które pozwala nam świadczyć usługi na 
odpowiednim poziomie. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do 
prawidłowego działania strony internetowej. W plikach cookies może być przechowywany unikalny 
numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość 
użytkownika. 

W szczególności stosujemy pliki cookies na naszej stronie internetowej w celu: 

• zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym możemy lepiej poznać oczekiwania 
użytkowników i rozwijać stronę internetową tak, by była jeszcze bardziej przyjazna, 

• zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji strony internetowej, 

• optymalizacji strony (tj. dostosowania jej wyglądu do najpopularniejszych urządzeń), 

• reklamowym, 

• zapewnienia równomiernego obciążenia serwerów, 

• obsługi sesji użytkownika, 

• zapobieżeniu wielokrotnej prezentacji temu samemu użytkownikowi komunikatu 
informującego o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę. 

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych 
plików: 

• sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu 
opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 
internetowej); 

• stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w 
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące 
rodzaje: 

• niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług; 

http://www.sejm.gov.pl/


• pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa; 

• wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 
internetowych i aplikacji; 

• funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i 
personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego 
pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.; 

• reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej 
dostosowanych do ich zainteresowań; 

• statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji. 

 

Usunięcie lub zablokowanie plików cookies 

Pliki cookies są nieszkodliwe dla urządzenia, na którym są zapisane oraz dla przechowywanych danych. 
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących obsługi plików cookies oznacza, że 
akceptują Państwo korzystanie z nich na naszej stronie internetowej. Użytkownik może w każdym czasie 
usunąć zapisane pliki cookies oraz zablokować korzystanie z nich za pomocą opcji dostępnych w 
wykorzystywanej przeglądarce internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies spowoduje 
niepoprawne działanie niektórych funkcjonalności strony. Szczegółowe informacje możesz uzyskać 
odwiedzając poniższe strony: 

Mozilla: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-
w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/ 

 


