COOKIES
§ 1 Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub
innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis
indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
• Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji zapisane informacje są
trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.
• Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia
nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika.
4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 2 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:
1. Konfiguracji serwisu:
• rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
• rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają

rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
• tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości.
4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
2. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub
Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].

§ 3 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia
Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać
za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 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 Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej Serwisu.
4. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą
mieć wpływ na dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Serwisu, np. poprzez ich
ograniczenie.

§ 4 Jak wyłączyć przechowywanie i obsługę „cookies” w przeglądarce?
Za obsługę i przechowywanie „cookies” (ciasteczek) odpowiedzialna jest bezpośrednio przeglądarka
internetowa z jakiej korzystasz. Standardowo przeglądarki mają włączoną funkcję obsługi i
przechowywania „cookies” (ciasteczek).
Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie cookies, możesz wyłączyć tą funkcję w opcjach
przeglądarki internetowej, zmieniając ustawienia dotyczące przechowywania przez nią ciasteczek.
1. W przeglądarce Mozilla Firefox: w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę
„Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo
usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
2. W przeglądarce Microsoft Internet Explorer: w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w
nich zakładkę „Prywatność”. Suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo
przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
3. W przeglądarce Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym
górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz
możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do
szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
4. W przeglądarce Opera: przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim
„Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”.
5. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj
ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
6. W przeglądarce Apple Safari: w menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę
„Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.
7. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach: każdy model telefonu, tabletu czy
innego urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową może tę funkcję obsługiwać w inny
sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji urządzenia na
stronie internetowej producenta.
Informacje na temat plików cookies najczęściej znajdziesz też w sekcji „Pomoc” w menu Twojej
przeglądarki internetowej. Gdybyś nie znalazł informacji na ten temat, zapytaj bezpośrednio
producenta, lub firmy w której zakupiłeś to urządzenie.
Więcej informacji znajdziesz na stronach producentów przeglądarek np.:
1. Google Chrome

2. Mozilla Firefox
3. Microsoft Edge
4. Opera
5. Apple Safari

