Polityka Cookies
Czym są pliki cookies (tzw. ciasteczka)?
Cookies są to niewielkie pliki przekazywane do przeglądarek internetowych, następnie
przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym
połączeniu ze Stroną. Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom
trzecim poznanie danych osobowych Użytkownika Strony ani skontaktowania się z nim za
pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zapis cookies nie umożliwia nam, ani osobom
postronnym, dostępu do prywatnego urządzenia Użytkownika.

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?
Na Stronie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

Umożliwiają one prawidłowe wykorzystywanie
transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie
Cookies techniczne

ustawień Użytkownika. Pozwalają nam także (po
zaznaczeniu odpowiedniej opcji) na tworzenie
prostych statystyk na temat korzystania ze Strony.
Dostosowują zawartości Strony do
preferencji Użytkownika oraz pomagają w jej

Cookies funkcyjne

optymalizacji (np. w lepszym dopasowaniu
wyświetlanej Strony do urządzenia lub
dokonanych wcześniej przez Użytkownika
wyborów).
Umożliwiają tworzenie anonimowych statystyk,

Cookies analityczne

które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Strona
jest przeglądana. Pozwala to ulepszyć jej strukturę
i zawartość.

Na naszej Stronie możesz korzystać z takich portali
społecznościowych

jak:

Facebook,

Twitter,

Instagram lub YouTube.
Korzystanie z nich automatycznie przekazuje dane,
wykorzystywane przez nas do tworzenia i

Cookies social plug-ins

prowadzenia kampanii w mediach
społecznościowych lub możesz wypełnić dane w
formularzach na podstawie danych zapisanych w
social media (o ile oczywiście wybierzesz taką
formę).

Jak długo przetrzymywane są pliki cookies?
Wszystkie pliki cookies dzielimy ze względu na czas na jaki są instalowane
w przeglądarce Użytkownika. Wyróżniamy:


pliki cookies sesyjne – pozostają one na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to
przede wszystkim pliki cookies techniczne.
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w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
Jak wyłączyć obsługę cookies?
Użytkownik decyduje o przetwarzaniu plików cookies za pomocą ustawień swojej
przeglądarki. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane, możesz wyłączyć ich obsługę
(w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce) lub usunąć je (za
pomocą ustawień przeglądarki).
Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej wpływa na sposób wyświetlania się
Strony. Informujemy, iż niektóre funkcje zależne od zapamiętania ustawień zapisywanych w
cookies, nie będą w takiej sytuacji dostępne.

