Polityka dotycząca "cookies" (ciasteczek)

Czym są ciasteczka (pliki cookies)?
Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają
poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają
urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych
preferencji.

W jaki sposób wykorzystujemy cookies w naszym serwisie?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do
preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. Używane są
również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób
użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Wyłączenie obsługi Cookies
Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały
się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym
czasie. Ustawienia te
mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich
każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika:

Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia
zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji
„Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
- Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność,
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przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox:
„będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź
nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje
zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu
wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie”.

Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej
witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na
stosowanie cookies przez naszą witrynę.
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