Polityka dotycząca cookies

Dla Państwa wygody oraz dla świadczenia Państwu usług stojących na najwyższym poziomie
Serwis używa plików cookies. Wykorzystywane one są m.in. po to, by dostosować serwis do
potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe
wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
W używanej przez Państwa przeglądarce internetowej istnieje możliwość zmiany ustawień
dotyczących cookies. Brak takiej zmiany oznacza Państwa akceptację dla stosowanych w
Serwisie plików cookies.
Serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie
korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o
ustawieniach użytkownika.
Pliki Cookies podmiotów trzecich
Podczas korzystania z Serwisu, Państwa przeglądarka może zapisywać pliki Cookies
pochodzące od podmiotów firm trzecich takich jak: Google, Facebook. Więcej informacji na
temat danych przechowywanych w tych plikach znajduje się na stronach powyższych
podmiotów.
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do
całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony
danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.
Zmiana ustawień w popularnych wyszukiwarkach
• Google Chrome / W Ustawieniach Google Chrome wybieramy zakładkę Ustawienia > Pokaż
ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści.
W sekcji „Pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookie.
• Internet Explorer / Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe
> Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom ochrony przed cookies, zmianę zatwierdzamy
przyciskiem OK.
• Mozilla Firefox / Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole
Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje
zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
• Opera / Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach
decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
• Safari / W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę
Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.

