
POLITYKA COOKIES

INFORMACJE O COOKIES

Podczas gdy korzystasz z naszej strony w Twojej przeglądarce zapisywane są niewielkie pliki tekstowe zawiera-
jące dane potrzebne do prawidłowego korzystania z serwisu, tzw. pliki cookie (ciasteczka). Korzystanie z serwisu 
przyjmujemy za zgodę na ten proceder.

Dzięki tym danym jesteśmy w stanie zapamiętać Twoje ustawienia w serwisie oraz preferencje, a także informa-
cje umożliwiające nam automatyczne logowanie, tak abyś nie musiał za każdym razem wpisywać swojego loginu 
i hasła. Dzięki tym plikom możliwe jest również zbieranie danych statycznych np. najczęściej odwiedzanych pod-
stron, co umożliwia nam dalszy rozwój serwisu. Pliki cookie nie zawierają jednak żadnych danych, na podstawie 
których można w jednoznaczny sposób zidentyfikować twoją tożsamość. Nie są szkodliwie dla twojego kompute-
ra, ani oprogramowania. Dostęp do nich ma jedynie serwer, który je stworzył, czyli nasz serwis.

1. PLIKI COOKIE WYKORZYSTYWANE SĄ W NASZYM SERWISIE

• Niezbędne do działania serwisu - pliki umożliwiają prawidłowe działanie strony, logowanie, poruszania się  
po serwisie

• Statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania  
z serwisu (w tym także ciasteczka podmiotów trzecich – np. popularny system zbierania statystyk Google 
Analytics)

• Funkcjonalne - umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji. Przykładowo umożliwiające automa-
tycznie logowanie do serwisu

• Reklamowe - umożliwiające zbieranie informacji potrzebnych do śledzenia skuteczności kampanii rekla-
mowych, a także przygotowanie odpowiedniej treści na podstawie kontekstu strony (czasami są to też pliki  
cookie podmiotów trzecich współpracujących z nami)

• Społecznościowe - umożliwiające integrację wraz z serwisami społecznościowymi, z których korzystasz - 
m.in. Facebook, Google+ z wykorzystaniem plików cookie należących do podmiotów trzecich tworzących te 
serwisy

2. WYŁĄCZENIE ZAPISYWANIA PLIKÓW COOKIE

Większość przeglądarek internetowych domyślnie przyjmuje pliki cookie. Pamiętaj, że wyłączenie ich może 
uniemożliwić korzystanie z tego serwisu. Jeśli jednak chcesz to uczynić sprawdź z jakiej korzystasz przeglą-
darki i postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami:
Firefox
Chrome
Internet Explorer
Opera
Safari

Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki lub urządzeń przenośnych sprawdź w ustawieniach lub pomocy  
udostępnionej przez jej twórców.

Do podania powyższych informacji zobowiązało nas wejście w życie w Polsce nowego Prawa Telekomunika-
cyjnego (art. 173 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r.) na podstawie dyrektywy Unii Europejskiej nr 2009/136/
WE.
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https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=Włączanie+i+wyłączanie+obsługi+ciasteczek&redirectlocale=pl
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://support.microsoft.com/pl-pl/windows?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

