POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”
Korzystając z witryny użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie cookies w sposób
zgodny z opisem zamieszczonym poniżej w „Polityce plików „cookies”. Akceptowanie
plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z witryny. Jeżeli jednak
użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, witryna będzie działać jedynie w oparciu
o ograniczoną funkcjonalność.
§1 Pojęcie plików „cookies” i ich przeznaczenie
1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników
(zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym) służące
do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych
w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
zapewniając maksymalny komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie
plików „cookies” umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie strony
internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika – serwer rozpoznaje
go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie
działania.
2. „Cookies” zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego z
którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje
połączenie ze stroną internetową.
3. Pliki „cookies” używane są w celu:
1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji
użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu),
co umożliwia brak konieczności ponownego logowania na każdej z
podstron witryny,
3. tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w
jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych umożliwiają
ulepszanie ich struktur i zawartości,
4. dostarczania użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych
do ich zainteresowań.

§2 Rodzaje wykorzystywanych plików „cookies”
1. Zasadniczym podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na:
1. Pliki
„cookies” o
charakterze stałym
(persistent
cookies)
przechowywane są na urządzeniu użytkownika przez czas określony w
parametrach plików „cookies” lub też do momentu ich ręcznego
usunięcia przez użytkownika.

2. Pliki „cookies” o charakterze tymczasowym (session cookies) są plikami
tymczasowymi, usuwanymi automatycznie po wylogowaniu ze strony
internetowej lub zamknięciu okna przeglądarki internetowej.
2. Szczegółowy podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na:
1. Pliki „cookies” wyróżniane ze względu na niezbędność do realizacji
usługi (w tym pliki niezbędne – absolutnie konieczne do prawidłowego
funkcjonowania witryny lub jej funkcji i pliki funkcjonalne – bez nich
serwis będzie działać w pełni prawidłowo, jednakże niemożliwym będzie
dostosowanie go do preferencji użytkownika)
2. Pliki „cookies” wyróżniane ze względu na ich pochodzenie (w tym pliki
własne (first party cookies) – cookies umieszczone bezpośrednio przez
właściciela witryny jaka została odwiedzona i pliki zewnętrzne
(third-party cookies) – cookies umieszczone przez zewnętrzne
podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez
właściciela witryny.
3. Pliki „cookies” wyróżniane ze względu na ich przeznaczenie (w tym pliki
służące konfiguracji, bezpieczeństwu i niezawodności serwisu,
uwierzytelnianiu, reklamie czy dostosowaniu wyświetlanych informacji
do lokalizacji użytkownika).

§3 Dane osobowe
1. Stosownie plików „cookies” w celu dostosowania zawartości stron
internetowych do preferencji użytkownika nie oznacza co do zasady
gromadzenia żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika,
chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych to jest
danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu
użytkownikowi.
2. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane
wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich
osobom nieuprawnionym.

§4 Zmiana ustawień dot. plików „cookies” i ich usuwanie
1. Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą witrynę nie są szkodliwe ani dla
użytkownika ani dla urządzenia końcowego przez niego wykorzystywanego,
dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu zalecane jest
niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych
(przeglądarka
internetowa)
domyślnie
dopuszcza
przechowywanie informacji w formie plików „cookies” i innych podobnych
technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w każdej chwili
może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę. W
tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób dokonania zmiany

ustawień różni się w zależności od używanego oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
3. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie
komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w
instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) dla lepszego
funkcjonowania. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz
zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies,
zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapoznaj się z naszą
polityką plików cookies oraz polityką prywatności

