Cookies policy
Pliki Cookies to niewielkie informacje nazywane ciasteczkami (z ang. cookie—
ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane
na urządzeniu końcowym (czyli komputerze, laptopie, smartfonie), z którego
korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
Każdy użytkownik może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące
cookies w przeglądarce.
Najczęściej

przeglądarki

internetowe

domyślnie

dopuszczają

przechowywanie plików cookies na komputerze użytkownika. Jednak
internauci mogą samodzielnie zarządzać cookies, w tym zablokować te pliki.
Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję ich odrzucania. W przypadku
sprzeciwu wobec wykorzystywania plików Cookies, proszę wybrać z listy
oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych
przeglądarek

internetowych

aplikację,

której

Państwo

używają

oraz

postępować zgodnie z instrukcjami producenta:
1. Internet Explorer—http://support.microsoft.com/
2. Chrome—http://support.google.com/chrome/
3. Safari—http://support.apple.com/
4. Firefox—http://support.mozilla.org/pl/
5. Opera—http://help.opera.com/Windows/
Urządzenia mobilne:
1. Android—http://support.google.com/chrome/
2. Safari—http://support.apple.com/
3. Windows Phone—http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/
Pamiętać należy, że wybór tej opcji spowoduje, iż niektóre funkcje serwisu
mogą nie działać poprawnie. Serwis używa:
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•

cookies w celu utrzymania w nich id sesji użytkownika (której dane
przechowywane są na serwerze i nie są przesyłane do przeglądarki
użytkownika),

•

cookies do obsługi skryptów statystyk.

Dodatkowo Serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych
stron, takie jak:
•

liczba wejść unikalnych/odsłon,

•

kraj,

•

przeglądarka,

•

czas wizyty itp.

Dane są gromadzone za pomocą rozwiązania zewnętrznego dostawcy.
Obecnie używany jest Google Analytics. Kliknij tutaj w celu zapoznania się
z polityką Google Analytics. Co może wiązać się z przekazaniem Państwa
danych

osobowych

do

państwa

spoza

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego, tj. przekazywania danych do USA, czy państwa, które nie
zapewnia identycznego poziomu ochrony danych jak przyjęty w Europie.
Jednocześnie informujemy, że korzystając z rozwiązania GOOGLE Analytics,
dokładamy starań, aby Państwa dane były w jak największym stopniu
chronione, dlatego wykorzystujemy anonimizację adresów IP (lub inaczej
maskowanie adresów IP) w Analytics Użytkowników naszych serwisów
(więcej informacji na temat wskazanego rozwiązania znajduje się pod:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=pl)
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