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Wykorzystanie cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego
indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików
"cookies" na urządzeniu końcowym. 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. Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami
tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w
parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Poniżej wskazówki dla najpopularniejszych przeglądarek:
Internet Explorer
Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Zaawansowane > Zastąp automatyczną obsługę cookie
Firefox
Narzędzia > Opcje > Prywatność > Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika
Opera
Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka
Google Chrome
Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Wysyłaj żądanie „Bez śledzenia” podczas przeglądania

Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Nie
wykorzystujemy mechanizmu plików cookies do pozyskiwania informacji o Użytkownikach naszego Serwisu czy
przechowywania ich danych osobowych. Zastosowane pliki cookies służą nam jedynie do celów statystycznych
pozwalających na określenie popularności strony. Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron
internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu
tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron
internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyﬁkacji użytkownika.
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