Polityka prywatności

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników,
przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj
urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych
preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas
przechowywania
na urządzeniu użytkownika oraz własny
unikatowy identyfikator
.

„Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są
również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób
korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego
ulepszania struktury i zawartości Witryny
, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu
plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i
aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający
dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są
na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki
internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest
parametr zawarty w pliku „cookies” - użytkownik dysponuje
możliwością ich ręcznego usunięcia
. "Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej
polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza
umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej
konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub
uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe
informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w
ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może
wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do
zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
- Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia

1/2

Polityka prywatności

przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w
skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
- W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

Blackberry
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