POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Mechanizm plików cookies
Strona internetowa używa plików cookies (tzw. „ciasteczka”) do zbierania informacji o dostępie
Użytkownika do Strony internetowej przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych (np.
komputera, smartfona lub telefonu) oraz jego preferencjach. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę
domeny, z której pochodzą, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę
identyfikującą te pliki. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celach reklamowych i statystycznych
oraz w celu dostosowania Strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Pliki cookies
nie umożliwiają dostępu do urządzeń Użytkowników lub informacji o Użytkownikach, za wyjątkiem
informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej oraz danych
osobowych, którymi Użytkownik zdecyduje się z nami podzielić (włączając w to dane osobowe, które
są udostępnione automatycznie ze względu na ustawienia przeglądarki). Niektóre z plików cookies
występujące na Stronie internetowej są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony
internetowej i w związku z tym nie można z nich zrezygnować. Niektóre z plików cookies są dostępne
tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki
cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na Stronę internetową jest na niej
rozpoznawany. Pozostałe pliki cookies stosowane są w celu prowadzenia statystyk.
Inne niż niezbędne pliki cookies są używane tylko za zgodą Użytkowników. Zgoda jest dobrowolna i
można ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody
pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookies i podobnych technologii,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę,
aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie dotyczące ustawień plików cookies.
Aby zmienić ustawienia plików cookies należy dostosować ustawienia w przeglądarce. Status
aktualnych ustawień prywatności dla przeglądarki internetowej może zostać zweryfikowane przy
pomocy
poniższych
linków:
http://www.aboutads.info/choices
oraz
http://www.youronlinechoices.eu.
2. Pliki cookies innych podmiotów
Właściciel zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania
statystyk dotyczących korzystania ze Strony internetowej. Zapewniamy, że w takim przypadku
podmiotom trzecim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. W reklamach
zamieszczanych na Stronie internetowej mogą być wykorzystywane pliki cookies podmiotów trzecich,
mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
3. Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę internetową:
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