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Polityka prywatności plików Cookie 

Poprzez używanie naszej strony oraz ustawienia swojej przeglądarki internetowej wyrażasz zgodę na używanie 

plików "cookie" w zgodzie z niniejszą Polityką prywatności plików Cookie. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez 

stronę plików "cookie" w ten sposób, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób 

opisany poniżej lub zrezygnować z korzystania z naszej  strony.  

 

CZYM SĄ PLIKI "COOKIE"?  

Pliki "cookie" (zwane także “ciasteczkami”) to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane na Twoim 

komputerze (lub innym urządzeniu z którego korzystasz z Internetu, np. tablet lub smartphone) podczas gdy 

odwiedzasz stronę. Ciasteczko zapisuje się na Twoim urządzeniu zazwyczaj jako plik tekstowy i zawiera nazwę 

strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, 

którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.  

 

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW "COOKIE"?  

Pliki "cookie" używamy by nasza strona stawała się łatwiejsza w użytkowaniu i aby lepiej dopasować ją do Twoich 

zainteresowań, potrzeb i oczekiwań. Pliki "cookie" mogą również być używane do przyśpieszenia twoich przyszłych 

aktywności i doświadczeń na stronie.  

Pliki te służą nam także do tworzenia anonimowych statystyk*, które pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy 

używają naszą stronę. Pomagają nam w polepszeniu struktury strony i jej zawartości oraz ułatwiają rozwój 

funkcjonalności strony.  

*Nie możemy Cię personalnie zidentyfikować na podstawie tych informacji.  

Podobnie, pliki “cookie” nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób korzystających ze Strony.  

 

JAKIEGO RODZAJU PLIKÓW "COOKIE" UŻYWAMY?  

Na Stronie mogą być używane dwa rodzaje plików "cookie"– „sesyjne” oraz „stałe”.  

Te pierwsze są tymczasowymi plikami "cookie", które pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony. 

Pliki "cookie" stałe pozostają na Twoim urządzeniu znacznie dłużej lub do momentu kiedy je manualnie usuniesz 

(to jak długo dane ciasteczko pozostanie na twoim urządzeniu zależy od „czasu życia” tego pliku "cookie" oraz od 

ustawień Twojej przeglądarki internetowej). Strona może też zbierać informacje za pomocą pixel tags (zwanymi 

również clear gifs).  

 

CZY MOGĘ STEROWAĆ PLIKAMI "COOKIE" ALBO JE USUNĄĆ?  

Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych początkowo na domyślne włączanie plików "cookie". 

Oczywiście możesz zmienić ustawienia tak, aby ciasteczka były blokowane albo aby alarmowano Cię, że są 

wysyłane na Twoje urządzenia. Jest wiele sposobów na zarządzanie plikami "cookie".  

Prosimy, abyś odniósł się do instrukcji Twojej przeglądarki internetowej lub wyświetlił zakładkę “pomoc” w swojej 

przeglądarce, aby dowiedzieć się jak zmienić ustawienia Twojej przeglądarki. 

Jeżeli używasz różnych urządzeń do przeglądania Strony (np. komputera, tabletu czy smartphona) musisz się 

upewnić, że każda z przeglądarek na każdym z urządzeń jest odpowiednio dopasowana do Twoich preferencji. 


