POLITYKA „COOKIES”
Niniejsza witryna korzysta z plików cookie.
Czym są pliki „cookies”?
„Cookies” to popularnie zwane „ciasteczka”. Są to niewielkie pliki tekstowe generowane i wysyłane
poprzez serwer WWW i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet) użytkownika.
Parametry ciasteczek umożliwiają odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je
wygenerował. Ciasteczka są powszechnie stosowane
w licznikach odwiedzin, sondach, sklepach
internetowych, stronach wymagających logowania lub dających możliwość ustawienia indywidualnych
preferencji (np. wybór języka)
Jakie funkcje spełniają „cookies”?
„Cookies” zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną.
Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznej identyfikacji użytkownika przez serwer, dzięki czemu
witryna może rejestrować z jakiej przeglądarki korzysta użytkownik, kiedy wchodził na stronę lub czy nie
nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony.
Istotną informacją jest, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a
jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym „cookies” zostało zapisane (służy do tego
adres IP).
Wykorzystanie plików „cookies”.
Pliki „cookies” używane są przez niniejszą witrynę w celu dostosowania zawartości stron do preferencji
użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. Ponadto używa ich w celu tworzenia
anonimowych, globalnych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej
identyfikacji użytkownika.
Statystyki Google
Niniejsza witryna wykorzystuje mechanizmy Google Analytics, które dostarczają informacji takich jak np.
częstotliwość odwiedzin, ich daty oraz typ przeglądarki internetowej.
Więcej informacji na temat plików cookie stosowanych przez Google znajduje się pod adresami:
http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
Możliwość wyłączenia plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza
umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika. Ma on jednak możliwość
konfiguracji obsługi plików „cookies” – może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki
„cookies” nie zapisywały się na jego dysku lub były automatycznie usuwane w określonym czasie.
Wyłącznie obsługi plików „cookies” może częściowo zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie strony
internetowej.
Więcej informacji na temat blokowania i usuwania plików „cookie” znajduje się w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej.
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie
plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

