
POLITYKA COOKIES

1. Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim
komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie.
Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia”
ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer
służący do identy�kacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

2. Do czego używamy plików cookies?

2.1. Techniczne pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego działania serwisu
Internetowego. Wykorzystujemy je, aby: utrzymać poprawne działanie strony
internetowej i poruszanie się po nie; zoptymalizować naszą stronę internetową pod
kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające
– dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli ją poprawnie i czytelnie;
zapamiętać zaakceptowane przez Ciebie zgody i preferencje.

2.2. Analityczne pliki Cookies służą natomiast do prowadzenia anonimowych statystyk
dotyczących naszego serwisu internetowego

3. Jakie dane zbieramy za pośrednictwem plików cookies?

3.1. Za pomocą technologii cookie zbieramy o Tobie jedynie anonimowe dane
statystyczne, służące do poprawy wygody korzystania z serwisu internetowego.

3.2. Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na Twoją identy�kację. Jedyną
informacją o'użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie
pozwala na jego identy�kację, jest adres IP, z którego łączy się użytkownik.

4. Czy możesz zrezygnować z przechowywania plików cookie?

4.1. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na
automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia
przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np.
tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w
momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie.



4.2. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić
ustawienia swojej przeglądarki, aby cookies było blokowane. Zobacz jak wyłączyć
tworzenie cookies w przeglądarce:

4.2.1. Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

4.2.2. Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem
-�refox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=wlaczanie-i-wylaczanie-cia
steczek-sledzacych

4.2.3. Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-c
ookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

4.2.4. Opera
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

4.2.5. Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/11.0/mac/10.13
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