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Czym są pliki Cookie?

Cookies (tzw. ciasteczka) to zazwyczaj niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane
na komputerze lub innym urządzeniu podczas odwiedzania stron internetowych. Pliki cookie
mogą zwiększyć komfort przeglądania, umożliwiając witrynom sieci Web zapamiętanie np.
preferencji użytkownika.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies stosowane
są najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających
logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Pliki cookie zapisane na komputerze można w każdej chwili usunąć. Możliwa jest również
zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez konfigurację
ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:
-

Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Safari

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies.
1. Każda wizyta odwiedzającego stronę jest automatycznie rejestrowana. Gromadzone w
dziennikach logi, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.
Żadne dane gromadzone w logach, nie są przekazywane ani udostępniane.
2. Witryna wykorzystuje pliki cookies, które zapisują się na urządzeniu końcowym
użytkownika. Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych
osobowych oraz nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz
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optymalizacji korzystania ze stron internetowych - w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań
użytkowników oraz optymalizacji administrowania serwisem.
- Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki
internetowej. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienie w korzystaniu z
niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego. Wyłączenie opcji przyjmowania
cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści
zamieszczanych w serwisie internetowym.
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