
Rodzaje wykorzystywanych Cookies.

1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do 
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas 
trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na 
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z 
Urządzenia Użytkownika.

b. 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.

2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego 
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza 
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies.

1. Administrator wykorzystuje Cookies w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności
do:

a. dostosowania zawartości strony internetowych do preferencji Użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

b. rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia
strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu 
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi 
Użytkownik;

d. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia 
anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 
korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

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.



Zmiana ustawień coockies

Jeżeli uważasz, że wykorzystanie plików cookie narusza Twoją prywatność w każdej chwili 
możesz je wyłączyć zarówno dla pojedynczej witryny, jak również dla wszystkich stron. Oto 
jak zmienić ustawienia polityki coockies w najpopularniejszych przeglądarkach 
internetowych:

Mozilla Firefox

Na pasku menu wybierz „Narzędzia”, a następnie „Opcje”. W zakładce „Prywatność” możesz 
wybrać, czy chcesz zupełnie zrezygnować z wykorzystania cookies, czy też usunąć je dla 
pojedynczej witryny.

Microsoft Internet Explorer

Kliknij przycisk „Narzędzia”, a następnie kliknij polecenie „Opcje internetowe”. Następnie 
przejdź do karty „Prywatność”, w której za pomocą suwaka możesz ustawiać ogólne 
zalecenia dla plików cookies. Ustawienia dla pojedynczych witryn zmienisz w menu 
”Witryny”.

Google Chrome

Wywołaj menu klikając przycisk z trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu 
przeglądarki. Najedź kursorem na pole narzędzia, a w nowym oknie menu kliknij pole 
„Wyczyść dane przeglądarki”. Możesz w ten sposób usunąć wszystkie pliki cookie 
zainstalowane w określonym przedziale czasowym, lub też kliknąć link „Więcej informacji” 
gdzie krok po kroku uzyskasz informacje na temat usuwania pojedynczych plików cookies.

Opera

Kliknij przycisk „Opera” znajdujący się w lewym górnym oknie przeglądarki i wybierz zakładkę
„Ustawienia”, a następnie „Wyczyść historię przeglądania”. W tym oknie możesz usunąć 
zainstalowane już pliki cookies lub wybrać pole „Zarządzaj ciasteczkami” pozwalające na 
usunięcie pojedynczych cookies.

Apple Safari

W menu “Safari” wybierz “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”, w której zmienić 
można szczegółowe ustawienia plików cookies.


