
 
 

Polityka prywatności 

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że dane zamieszczane na stronach 
niniejszego serwisu internetowego, a także w serwisach z nim zlinkowanych nie stanowią wiążącej oferty 
jakichkolwiek usług, w tym usług czynności bankowych świadczonych użytkownikom serwisu 
internetowego. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. 

GBS w Gorzowie Wielkopolskim dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w tym serwisie były 
aktualne, dokładne oraz kompletne w kontekście usług i produktów jakie opisują jednak są przedstawiane 
jedynie w celach informacyjnych i nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń w związku z  
poniesieniem jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych w nim informacji. Za 
wykorzystanie dostarczonych wiadomości oraz ryzyko z tym związane odpowiada użytkownik. 

Otrzymując dostęp do niniejszego serwisu internetowego użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta 
elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być obarczone ryzykiem ingerencji 
osób trzecich i mogą nie mieć charakteru poufnego. Powyższe zastrzeżenia prawne nie dotyczą korzystania 
z usług bankowości elektronicznej. 

Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego są zastrzeżone. Użytkownik serwisu ma 
prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem poszanowania praw 
autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Gospodarczego Banku Spółdzielczego 
w Gorzowie Wielkopolskim  lub SGB-Bank S.A. 

Żadna część serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez 
kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana 
lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie 
Wielkopolskim. 

Polityka plików 

Co to jest plik „Cookies”? 

"Cookies" (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony 
internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na 
odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona 
internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. 

W jaki sposób wykorzystujemy pliki „Cookies” na stronie internetowej Gospodarczego Banku Spółdzielczego 
w Gorzowie Wielkopolskim 

Pliki "cookies" są używane na stronie internetowej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie 
Wielkopolskim do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają 
dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług (dla wygody 
Klientów będą wyświetlane oczekiwane treści). Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z 
użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu. 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym 
użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików 
„cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować 
automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich 
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o 
możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania 



 
 

(przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one 
zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w 
urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 

Wyłączenie opcji przyjmowania „cookies” powoduje brak możliwości korzystania z bankowości 
elektronicznej, natomiast nadal będzie możliwe przeglądanie treści na stronie www.gbs.net.pl. 

Pliki „cookies” mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego 
Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie wykorzystywane przez 
współpracujących z Bankiem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych. 

Korzystanie z witryny przy użyciu standardowych ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo 
otrzymywanie plików „cookies”. 

W ramach strony gbs.net.pl wykorzystywane są następujące pliki "cookies": 

 IBSTAT - Rodzaj (sesyjne) - Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane 
jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla 
każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do 
poprawnego działania serwisu, 

 IB - Rodzaj (sesyjne) -Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest 
bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla 
serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu. 

 

 
 


