
POLITYKA COOKIES 
 
Pliki cookie, czyli urządzenia internetowe do przechowywania i odzyskiwania danych, to pliki 
wysyłane automatycznie do przeglądarki i przechowywane w komputerze Użytkownika tak, 
że otwierana strona może skomunikować się z poprzednimi działaniami Użytkownika, oraz 
„rozpoznać go”. 
Cookies mogą zapamiętać inne rodzaje informacji osobistych, takich np. jak hasła 
użytkownika (nie ma potrzeby wpisywania ich za każdym razem kiedy odwiedza się daną 
stronę), lub preferowaną konfigurację strony internetowej (język, rozdzielczość ekranu, itp). 
Pliki cookie są niezbędne w działaniu Internetu i zapewniają liczne ułatwienia przy 
świadczeniu usług interaktywnych, przeglądaniu stron internetowych i w ogólnej 
użyteczności sieci. Cookies nie mogą uszkodzić komputera ale, po aktywacji, pomagają 
zidentyfikować i usunąć błędy. 
W skrócie, cookie jest to po prostu plikiem sekwencji danych przeglądania, zapisywanym na 
komputerze Użytkownika tak aby strony internetowe wykryły go i użyły do „zapamiętania” 
zwyczajowych sposobów przeglądania. 
Oferujemy więcej informacji na temat korzystania z plików cookie na naszej stronie 
internetowej, a w szczególności: 
– cookies sesji: Pliki te są przeznaczone do gromadzenia i przechowywania danych gdy 
użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej i wygasają po zakończeniu sesji. 
Informacje uzyskane przez te pliki cookie używane są do analizy ruchów w sieci. W dłuższej 
perspektywie dostarczają danych, które pomagają uzupełnić zawartość i ułatwić korzystanie 
ze strony internetowej. 
– cookies analityczne: Te cookies umożliwiają sterownikowi monitorowanie i analizę 
zachowań Użytkowników na powiązanych z nimi witrynach. 
Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie sesji i cookies analitycznych, 
aby zagwarantować Użytkownikom wygodę działań. 
Dalsze gwarancje – zarządzanie cookies 
Wszystkie przeglądarki internetowe w swoich opcjach i konfiguracjach pozwalają na 
ograniczenie działań cookies lub ich wyłączenie. Instrukcje różnią się w zależności od 
przeglądarki i można znaleźć je w menu pomocy. 

Wiele przeglądarek pozwala włączyć „tryb prywatny”, w którym pliki cookies są zawsze 
usuwane po zakończeniu odwiedzin strony. W zależności od przeglądarki, tryb prywatny 
może mieć różne nazwy. Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych przeglądarek z linkami 
do konfiguracji plików cookie i nazwami używanymi do określenia wspomnianego trybu 
prywatnego: 

Internet Explorer 8 i nowsze; InPrivate 
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8 
Safari 2 i nowsze; Private Browsing 
http://support.apple.com/en-en/HT201265 
Opera 10.5 i nowsze; Private Browsing 
http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html 
Firefox 3.5 i nowsze; Private Browsing 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 



Google Chrome 10 i nowsze; Incognito 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
 


