Polityka prywatności plików typu "cookies"
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na
urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora witryny.
Czym są ciasteczka (pliki cookies)?
Są to proste pliki tekstowe, które przesyłamy na dysk twardy Twojego komputera (bądź
aktualizujemy istniejące - w przypadku odwiedzin ponownych) poprzez przeglądarkę z której
korzystasz, aby umożliwić naszemu systemowi prawidłowe działenie w zakresie pełnej
funkcjonalności udostępnianej Użytkownikowi jak również w celu gromadzenia statystyk
odwiedzin witryny.

Witryna może korzystać z dwóch podstawowych typów plików:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas
trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm
cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
W jaki sposób wykorzystujemy cookies w naszym serwisie?
Nie gromadzimy ani także nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających bezpośrednio
zidentyfikować dane osobowe Użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane w naszym
serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w
celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu w zakresie wszystkich jego
funkcjonalności i dostarczenia bardziej dopasowanych treści pod katem użytkownika.
Jak wyłączyć obsługę plików Cookies?
Można to zrobić w każdej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie
obsługi Cookies.
Wyłączanie obsługi ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach:
Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia
zaawansowane. W sekcji ?Prywatność? trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji
?Pliki cookie? można zmienić następujące ustawienia plików cookie:







Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność,
przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox:
?będzie używał ustawień użytkownika?.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie ? bądź nie ? pozycji Akceptuj ciasteczka.
Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie ? bądź nie ? pozycji Ciasteczka.
Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu
wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie?.

Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie
naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę cookies, oznacza to
wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.
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