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Informacje o plikach cookies - ciasteczka

Co to są pliki cookies (ciasteczka)?
Pliki cookies lub ciasteczka – pliki tekstowe zawierające informacje dotyczące ustawień
urządzenia (np. komputer, laptop, tablet, telefon) z którego korzysta odwiedzający nasz serwis
internetowy, po to aby serwis ten prawidłowo wyświetlał się w urządzeniu odwiedzającego. Pliki
cookies pozwalają na optymalizację ustawień serwisu do ustawień urządzenia również przy
następnych odwiedzinach serwisu przez użytkownika. Wówczas mechanizmy serwisu odczytują
informacje z plików cookies zapisanych na urządzeniu odwiedzającego i dostosowują
parametry serwisu do zawartych tam treści oraz ustawień poprzednio wybranych przez
użytkownika.
Rodzaje plików cookies jakie wykorzystuje nasz serwis
- cookies sesyjne
- cookies stałe.
Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu odwiedzającego do momentu
zakończenia korzystania z przeglądarki lub wylogowania się z serwisu (jeżeli serwis przewiduje
taką funkcjonalność). Cookies sesyjne mają za zadanie optymalizację poruszania się w
serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień zalogowanego w serwisie użytkownika (jeżeli
serwis przewiduje taką funkcjonalność).
Cookies stałe - są przechowywane na urządzeniu odwiedzającego do momentu ich
usunięcia przez odwiedzającego, chyba że parametry urządzenia na którym korzysta z serwisu
mają za zadanie wcześniejsze ich usunięcie (np. poprzez ustawienia domyślne). Cookies
sesyjne mają za zadanie optymalizację poruszania się w serwisie poprzez korzystanie z
informacji o poprzednich wizytach, jak również wykorzystaniu informacji z innych plików
cookies, zachowanych w związku z wizytami w innych serwisach.
Przykładowe informacje jakie mogą być umieszczane na urządzeniu odwiedzającego w
plikach cookies to dane dotyczące: logowania, wyświetlonych reklam, wybranych języków,
ustawień serwisu itp.
Cookies od partnerów serwisu
Za pomocą serwisu mogą być też umieszczane cookies pochodzące od partnerów serwisu,
jak np. facebook.com lub youtube.com.
Takie umieszczanie plików cookies przez partnerów serwisu uregulowane jest jednak
oddzielnymi politykami cookies tych partnerów.
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Możliwość zarządzani plikami cookies przez parametry urządzenia odwiedzającego.
Odwiedzający może samodzielnie skonfigurować opcje swojego urządzenia tak aby
decydować czy pozwalana zapisywanie plików cookies na Twoim urządzeniu oraz w jakim
zakresie. W tym celu użytkownik może np. wybrać odpowiednie ustawienia wykorzystywanej
przeglądarki internetowej.
Przykładowe informacje o cookies (włączanie/ wyłączanie, blokowanie, usuwanie) dla
niektórych przeglądarek można znaleźć pod następującymi adresami:
dla Firefox:
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
dla Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
dla Windows Internet Explorer (wersja 7 i 8):
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions
dla Opera:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Ograniczenia w zapisywaniu plików cookies
Brak akceptacji niektórych lub wszystkich cookies może spowodować brak możliwości
poprawnego korzystania z funkcjonalności serwisu. Może również uniemożliwić w niektórych
przypadkach całkowite korzystanie z serwisu.
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