Polityka cookies
Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę
internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w pliku cookie mogą
być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Za pośrednictwem tych
informacji strona internetowa „ustala”, w jaki sposób Użytkownik z niej korzysta, a tym
samym może np. dostosować do tego sposobu wyświetlane treści lub zaoferować pomoc.
Pliki cookies używane na stronach internetowych Spółki pozwalają personalizować
wyświetlane na nich informacje oraz prezentować treści dostosowane do potrzeb
użytkownika. Umożliwiają również mierzenie interakcji użytkowników na stronach
internetowych.
Spółka gromadzi i wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu
działania witryn internetowych.
Poniżej prezentujemy przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych
Spółki:
Ø dopasowania

zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji
użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z
jego preferencjami wyświetlić stronę;
Ø przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań
użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie
zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do
oceny popularności strony;
Ø możliwości korzystania z formularza kontaktowego;
Ø utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
Na stronach Spółki mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:
Ø sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony

internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
Ø stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach
pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili ustawić przeglądarkę w ten sposób, by móc odrzucać
prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za
pomocą ustawień w przeglądarce. Wyłączenie ciasteczek może mieć jednak wpływ na to jak
będzie się wyświetlać strona Spółki.
Aby wyłączyć możliwość gromadzenia plików cookies w zależności od wykorzystywanej
przeglądarki internetowej należy postępować w poniższy sposób:
A. W przeglądarce Firefox:
1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefoxnależy kliknąć Otwórz menu i
wybierać Opcje.

2. Następnie wybierać zakładkę Prywatność.
3. Z menu rozwijanego w sekcji Historia wybrać opcję: Program Firefox: będzie używał
ustawień użytkownika.
4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka - by włączyć, odznacz - by wyłączyć obsługę ciasteczek.
5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
o Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty
wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
o Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na
komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa.
o Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje
wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w
sprawie przechowywania ciasteczka.
6. Następnie zamknij okno opcji, aby zapisać ustawienia.
B. W przeglądarce Google Chrome:
1. W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome należy wybrać
Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome
2. Następnie należy wybrać Ustawienia.
3. W kolejnym kroku należy wybrać Pokaż ustawienia zaawansowane…
4. W sekcji Prywatność kliknąć przycisk Ustawienia treści.
5. W sekcji Pliki cookie można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
o Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn
o Blokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm - : zaznacz pole wyboru Ignoruj
wyjątki i blokuj tworzenie plików cookies innych firm. Pamiętaj, że to
ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają
zalogowania się.
C. W przeglądarce Internet Explorer 9
1. W oknie przeglądarki należy kliknąć przycisk Narzędzia, a następnie wybierać Opcje
internetowe.
Następnie należy wybrać kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesunąć suwak do
najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby
zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

