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Polityka plików cookies
1. Cookies to małe pliki składające się z liter i cyfr, pobrane do urządzenia podczas korzystania
ze strony internetowej.
2. Używamy plików cookies w zakresie Serwisu internetowego,, aby uczynić korzystanie z niego
funkcjonalne i przyjazne dla użytkownika. Wykorzystujemy również cookies w celu tworzenia
statystyk oraz weryfikacji sposobu korzystania z Serwisu internetowego
3. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze
rodzaje tych plików:
a) sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia Portalu internetowego lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej);
b) stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich
następujące rodzaje:
a)

niezbędne do działania usługi - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania
b)

wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych i aplikacji;

c)

funkcjonalne - 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 i aplikacji itp.;

d)

reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań;

e)

statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących Portalu internetowego

5. Ustawienia w przeglądarkach internetowych są zwykle zaprogramowane w ten sposób,
że domyślnie akceptują pliki cookies, ale można łatwo dostosować jej poprzez zmianę
ustawień. Jeśli zdecydujesz się na wyłączenie plików cookies w przeglądarce, możesz nie być
w stanie korzystać ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez Serwis internetowy.

Więcej informacji o ustawieniach cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć
na stronach przeglądarek w tym między innymi:

a) Internet Explorer
b) Mozilla Firefox
c) Chrome
d) Opera
6. Informacje w zakresie plików cookies możesz znaleźć np. pod
adresem wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

