Pliki cookie

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane i
przechowywane na komputerach czy też tabletach Użytkowników podczas odwiedzania stron w
Internecie. Pliki te zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji
przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla komputera, nie zmieniają
konfiguracji urządzenia Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania
jakiegokolwiek programu komputerowego dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w
przeglądarkach.

Wyłączenie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia związane z
korzystaniem z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną
do jego potrzeb,
- opracowywania statystyk korzystania z serwisu,
- do utrzymania sesji Użytkownika strony internetowej(po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie loginu i hasła,
- dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań.

Użytkownik może sam decydować o tym w jaki sposób pliki cookies zapisywane są na jego
komputerze i w każdej chwili może dokonać zmiany ustawień dotyczących tych plików w
ustawieniach przeglądarki. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek internetowych
pozwalają na zapisywanie i przechowywanie plików cookies.

W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików
cookies:
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- niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu
internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach serwisu,
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
- pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu,
- funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
- reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, o możliwościach zmiany ustawień tych
plików w popularnych przeglądarkach? Zapoznaj się z informacjami poniżej:

Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Opera
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