Polityka plików cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające
korzystania ze stron internetowych Serwisu,
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d) „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.,
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
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7. W związku z emitowaniem lub możliwością emitowania w przyszłości reklam w Serwisie
informujemy, że zewnętrzni dostawcy, w tym Google, wykorzystują pliki cookie do
wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych odwiedzin użytkowników w Serwisie.
Pliki cookie DART umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom
konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Serwisie i/lub w innych witrynach

internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować z używania pliku cookie DART. W tym
celu muszą odwiedzić http://www.google.pl/privacy_ads.html
8. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności
stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics
używa plików cookies w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki
użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat
korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą
przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach
Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z
witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla
operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach
internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te
informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie
przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w
imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi
danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając
odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim
przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe
Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych
powyżej.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów innych niż wymienionych powyżej.
10.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies
oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym
samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i
uzyskiwać dostęp do tych informacji.
11.Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

