POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”
Plikami „Cookies” (tzw. „ciasteczka") są to dane informatyczne (zwłaszcza pliki tekstowe), które są przechowywane na
urządzeniu końcowym Użytkownika. „Cookies” są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu na
urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie).
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „Cookies”.
Zdarza się jednak, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików „Cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Pliki „Cookies” wykorzystywane są:
•

w dostosowaniu zawartości stron serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
stron internetowych,

•

w rozpoznaniu urządzenia Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

•

do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych,
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

•

do utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.

Informujemy, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć
przechowywanie plików „Cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Zmiany konfiguracji można dokonać za pomocą
ustawień przeglądarki internetowej.
Pliki „Cookies” mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu na urządzeniu końcowym poprzez skorzystanie z
odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Szczegółowe instrukcje dotyczące uniemożliwiania przechowywania plików „Cookies”, jak również usuwania zapisanych
plików „Cookies”, można znaleźć na stronach internetowych wsparcia technicznego przeglądarek internetowych lub
odpowiednich instrukcjach korzystania z przeglądarek.
Informujemy, że konfiguracja przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający lub ograniczający przechowywanie
plików „Cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika, jak również usunięcie zapisanych plików „Cookies”, może
spowodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu lub nieprawidłowe działanie Serwisu.
Powyższe uwagi dotyczące przeglądarek internetowych mają zastosowanie również do innych programów
wykorzystywanych do przeglądania stron internetowych.
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