
Polityka dotycząca plików cookies 

1. Serwis korzysta z plików cookies. 

2. 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.  

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

a. tworzenia statystyk, w celu analizy skuteczności projektu strony internetowej i 

reklamy; 

b. określania profilu użytkownika w celu dostarczenia użytkownikowi treści 

reklamowych dostosowanych do zainteresowań. 

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:  

a. Cookies sesyjne - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu 

końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub 

wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

b. Stałe pliki cookies - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez 

czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez 

Użytkownika. 

5. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w 

tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest 

także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat 

zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawień oznacza 

akceptację dla stosowanych w tym serwisie plików cookies. 

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 

na stronach internetowych Serwisu. 

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane 

mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz 

partnerów. 

8. Aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach, należy 

zapoznać się z dokumentem: Polityka ochrony prywatności Google Analytics 

9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do 

wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W 

tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie 

pozostawania na danej stronie.  

Aby zmienić ustawienia dotyczące Cookiem postępuj zgodnie z 

instrukcją: 

1. Internet Explorer 

2. Chrome 

3. Firefox 

4. Opera 

5. Safari 

http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.apple.com/kb/PH5042

