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Polityka prywatno?ci
Ta witryna wykorzystuje pliki ?cookies?.
- Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy ? Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, nak?ada
obowi?zek poinformowania o tym Pa?stwa.
- Korzystanie z witryny oznacza zgod? na zapis lub wykorzystanie plików ?cookies? (ciasteczek).
- Je?li nie zgadzasz si? na zapis lub wykorzystanie plików ?cookies? to warunki przechowywania lub dost?pu do ciasteczek
mo?esz indywidualnie okre?li? w przegl?darce internetowej.
- W przypadku wy??czenia obs?ugi ciasteczek w przegl?darce korzystanie z serwisu b?dzie mo?liwe, poza funkcjami, które
do prawid?owego dzia?ania wymagaj? plików cookies.

Do czego u?ywane s? pliki ?cookies? na tej stronie?
Witryna u?ywa ?cookies? w?asnych, oraz z serwisów zewn?trznych.
W?asne ?cookies wykorzystywane s? do:
Konfiguracji serwisu:
- dostosowania zawarto?ci stron internetowych serwisu do preferencji u?ytkownika
- personalizacji i zapami?tania ustawie? wybranych przez u?ytkownika

- Uwierzytelnienia u?ytkownika w serwisie, utrzymania sesji, ci?g?ego zalogowania w serwisie.
- Realizacji zada? niezb?dnych dla pe?nej funkcjonalno?ci strony internetowej
- Zapewnienia niezawodno?ci serwisu
Cookies zewn?trzne (z serwisów zewn?trznych) wykorzystywane s? m.in. do:
- Zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych: Google Analytics (Google Inc z siedzib? w USA)
- Prezentowania tre?ci multimedialnych na stronach internetowych z zewn?trznych serwisów np.: www.youtube.com
(Google Inc z siedzib? w USA)

Jakich plików ?cookies? u?ywa ta strona?
Witryna wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne
Przechowywane s? na urz?dzeniu u?ytkownika i pozostaj? tam do momentu zako?czenia sesji danej przegl?darki. Zapisane
informacje s? wówczas trwale usuwane z pami?ci urz?dzenia.
Cookies trwa?e
Przechowywane na urz?dzeniu u?ytkownika ? pozostaj? tam do momentu ich skasowania. Zako?czenie sesji danej przegl?darki lub
wy??czenie urz?dzenia nie powoduje ich usuni?cia z urz?dzenia u?ytkownika.

Czym s? ?cookies? (ciasteczka)?
Poprzez pliki ?cookies? nale?y rozumie? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, przechowywane w urz?dzeniach
ko?cowych u?ytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie
u?ytkownika i na tej podstawie np. odpowiednio, dostosowa? informacj? do jego indywidualnych preferencji. ?Cookies? zazwyczaj
zawieraj? nazw? strony internetowej z której pochodz?, informacj? o czasie ich przechowywania na urz?dzeniu ko?cowym oraz
unikalny numer.
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Je?li np. korzystasz z przegl?darki na swoim komputerze do odwiedzania witryn internetowych, a ma ona w??czon? obs?ug?
?ciasteczek? (cookies), pliki te s? przez ni? zapisywane i przechowywane lokalnie i mog? s?u?y? do identyfikacji przy nast?pnych
odwiedzinach strony.
Pliki cookie mog? s?u?y? ró?nym celom:
- Dostosowania zawarto?ci stron internetowych serwisu do preferencji u?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych. W szczególno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika serwisu i odpowiednio wy?wietli?
stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb.
- Tworzenia statystyk odwiedzalno?ci, przygotowania analiz które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób u?ytkownicy serwisu
korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci.
- Utrzymanie sesji u?ytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie serwisu
ponownie wpisywa? loginu i has?a.
- Zapami?taniu koszyka w niektórych sklepach. Dzi?ki temu, gdy nie doko?czysz zakupów i przejdziesz na inn? stron? lub
wy??czysz komputer, to przy ponownym odwiedzeniu sklepu dodane wcze?niej produkty b?d? ju? w koszyku.
- Promowania serwisu w sieciach spo?eczno?ciowych np. do g?osowania, komentowania, przycisków ?Lubi? to?, ?+1?
- Mog? s?u?y? tzw. targetowaniu, dostosowaniu reklam do twoich zainteresowa? w zale?no?ci od tego jakie serwisy
odwiedzasz.
- Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu mog? by? równie? wykorzystywane przez
wspó?pracuj?cych z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Wy?ej wymienione przyk?ady nie wyczerpuj? mo?liwo?ci w jakich mog? by? wykorzystywane pliki ?cookies?.
Jak wy??czy? przechowywanie i obs?ug? ?cookies? w przegl?darce?
Za obs?ug? i przechowywanie ?cookies? (ciasteczek) odpowiedzialna jest bezpo?rednio przegl?darka internetowa z jakiej
korzystasz. Standardowo przegl?darki maj? w??czon? funkcj? obs?ugi i przechowywania ?cookies? (ciasteczek).
Je?li nie zgadzasz si? na przechowywanie cookies, mo?esz wy??czy? t? funkcj? w opcjach przegl?darki internetowej, zmieniaj?c
ustawienia dotycz?ce przechowywania przez ni? ciasteczek.
W przegl?darce Mozilla Firefox
W menu ?Narz?dzia? wybierz ?Opcje? i w nich zak?adk? ?Prywatno???. Przegl?darka daje Ci mo?liwo?? zaznaczenia, ?e nie chcesz
by? ?ledzony w ogóle albo usuni?cia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
W przegl?darce Microsoft Internet Explorer
W menu ?Narz?dzia? wybierz ?Opcje internetowe? i w nich zak?adk? ?Prywatno???.
Suwakiem mo?esz regulowa? ogólny poziom prywatno?ci albo przyciskiem ?Witryny? zarz?dza? ustawieniami poszczególnych
serwisów internetowych.
W przegl?darce Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przegl?darki wybierz ?Narz?dzia? a potem
?Wyczy?? dane przegl?dania??. Oprócz mo?liwo?ci czyszczenia plików cookie, znajduje si? tam link ?Wi?cej informacji?, który
prowadzi do szczegó?owego opisu funkcji prywatno?ci przegl?darki.
W przegl?darce Opera
Przyciskiem ?Opera? w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim ?Ustawienia? i dalej ?Wyczy?? histori? przegl?dania??.
Oprócz mo?liwo?ci skasowania ju? ustawionych plików cookie, jest tam te? przycisk ?Zarz?dzaj ciasteczkami?? prowadz?cy do
bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
W przegl?darce Apple Safari
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W menu ?Safari? wybierz ?Preferencje? i w nich zak?adk? ?Prywatno???. Znajdziesz w niej liczne opcje dotycz?ce plików cookie.
W telefonach komórkowych, tabletach i innych urz?dzeniach
Ka?dy model telefonu, tabletu czy innego urz?dzenia posiadaj?cego przegl?dark? internetow? mo?e t? funkcj? obs?ugiwa? w inny
sposób. Dlatego zach?camy do zapoznania si? z opcjami prywatno?ci w dokumentacji urz?dzenia na stronie internetowej
producenta.
Informacji na temat plików cookies najcz??ciej znajdziesz te? w sekcji ?Pomoc? w menu Twojej przegl?darki internetowej. Gdyby?
nie znalaz? informacji na ten temat, zapytaj bezpo?rednio producenta, lub firmy w której zakupi?e? to urz?dzenie.
Wi?cej informacji znajdziesz na stronach producentów przegl?darek np.:
Chrome]
Firefox]
Internet Explorer]
Opera]
Safari]
Wy??czenie stosowania cookies mo?e spowodowa? utrudnienia w korzystaniu z niektórych us?ug, funkcji w ramach serwisu
internetowego.
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