
Polityka plików "cookies" 
 

Ta strona www wykorzystuje mechanizm "cookies" ("ciasteczka") w celu lepszego dostosowania ich 
do potrzeb użytkowników. 
 

Co to są "cookies" 
 

"Cookies" są to małe pliki zapisywane na: komputerze, telefonie lub tablecie internauty. 
Służą do identyfikacji przeglądarki internauty w trakcie korzystania z naszych stron www. 
"Cookies" dostarczają informacje statystyczne o ruchu i aktywności internautów oraz sposobie 
wykorzystania strony. Pozwalają one na dostosowanie treści do preferencji użytkownika. 
 

Rodzaje "cookies" 
 
Na tej stronie internetowej mogą być stosować następujące rodzaje plików "cookies": 
 

A. "niezbędne" pliki "cookies", umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu 
internetowego, np. uwierzytelniające pliki "cookies" wykorzystywane do usług 
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, 

B. pliki "cookies" służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, 

C. pliki "cookies", umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 
internetowych serwisu, 

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 użytkownikom treści reklamowych 
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań 

 
Bezpieczeństwo i dane osobowe 

 
Zawartość plików "cookies" nie pozwala na identyfikację użytkowników. Żadne dane 

osobowe nie są za ich pomocą przetwarzane ani przechowywane. Pliki "cookies" są automatycznie 
usuwane z komputera internauty po zamknięciu okna przeglądarki, czyli po zakończeniu sesji. 
Niektóre z nich pozwalają na identyfikację użytkownika w trakcie ponownego odwiedzenia serwisu - 
te nie są usuwane w sposób automatyczny. Takie pliki zapisują się na: komputerze, telefonie lub 
tablecie użytkownika. 
 

Zarządzanie "cookies" 
 

Każdy internauta w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę 
przyjmowania plików "cookies". W wyniku takiej zmiany może wystąpić sytuacja, która utrudni lub 
całkowite uniemożliwi przeglądanie naszych stron www. Każda z dostępnych na rynku przeglądarek 
internetowych posiada możliwość zarządzania plikami "cookies". Więcej informacji na temat plików 
cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej. 
 


