POLITYKA COOKIES
Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze
użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich
wykorzystywania.

Ten serwis podobnie jak większość serwisów internetowych używa technologii "cookies".
Cookie są to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas
odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat komputera i
zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do
infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach
reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb
użytkowników.

Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:
1. Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
2. Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.
3. Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu
przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero
po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).
4. Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do "zapamiętania"
poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator)
oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na
stronach. Informacje te służą do:
 Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co
umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i
hasła do każdej ze stron;
 Rejestrowania preferencji użytkowników - przeglądanej zawartości i formatu
przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
 Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane
pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji
naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach
końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie
używanej przeglądarki internetowej.
Więcej informacji- Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies

Więcej informacji- Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&hlrm=en&answer=95647

Więcej informacji- Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/wylaczanie-ciasteczek-pochodzacych-z-innych-witryn

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików
cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich
stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę opisanych powyżej funkcjonalności, które
wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za
potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki
pozwalające na instalację plików cookie na komputerze.

