POLITYKA COOKIES
Pliki cookie umożliwiają nam lepsze dopasowanie się do preferencji naszych użytkowników. Twoja
internetowa przeglądarka przechowuje pliki tekstowe (ang. ‘cookies’) na dysku Twojego komputera,
laptopa, tableta, telefonu komórkowego. Zawartość plików cookie nie pozwala na identyfikację
użytkownika. Pliki cookies nie przetwarzają ani nie przechowują danych osobowych, a jedynie dane
określające w jaki sposób dokonywane są wybory dotyczące naszej strony. Pliki cookie stosujemy tylko
i wyłącznie do analiz i badań statystycznych. Więcej informacji na temat plików typu cookie znajdziesz
na ogólnej stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
Używamy Google Analytics w celu zebrania informacji o osobach odwiedzających naszą stronę aby
dokonać ulepszeń zgodnie z wymaganiami i preferencjami odwiedzających. Google Analytics jest
trzecią stroną, gromadzi informacje o stronach www, które są odwiedzane, o czasie jaki jest spędzany
na poszczególnych stronach, sposobach wejścia na daną stronę i jakie były kolejne wybory. Pliki typu
cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych np. imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego
itp. oraz nie dzieli się posiadanymi informacjami. Aby dowiedzieć się więcej na temat polityki
prywatności Google proszę wejść na stronę: Google – http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

Przykładowy zestaw plików cookies:


Cookie Name: _utma
Typowa zawartość: Ten typ plików cookie jest zapisywany w przeglądarce podczas pierwszej
wizyty na danej stronie. Jeśli plik typu cookie został usunięty z przeglądarki a użytkownik
później wchodzi na daną stronę to nowy _utma cookie jest zapisany pod nowym ID. Ten plik
typu cookie jest używany aby określić nowych użytkowników strony i jest odświeżany na
bieżąco. Dodatkowo, ten plik typu cookie posiada nowy ID aby Google Analytics przestrzegało
zasad bezpieczestwa. Wygasa po okresie 2 lat.



Cookie Name: _utmb
Typowa zawartość: Ten typ plików cookie, wciąż uaktualniany przez Google Analytics, jest
stworzony aby opisać sesję użytkownika na danej stronie. Jeśli nie odnajduje określonego
cookie, jest zapisywany jako nowa sesja. Za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza nowe
strony ten cookie jest uaktualniany, wygasa po 30 minutach.



Cookie Name: _utmc
Typowa zawartość: ten plik typu cookie określa i decyduje, czy zapisać tą sesję jako nową dla
tego użytkownika; Wygasa w momencie opuszczenia strony.



Cookie Name: _utmz
Ten cookie jest używany w celu obliczenia częstotliwości oraz sposobu wchodzenia na
poszczególne strony (bezpośredni, poprzez link referujący określa, jaki rodzaj wyszukiwarki był
używany). Cookie są uaktualniane przy każdej wizycie na danej stronie i wygasają po upływie 6
miesięcy.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o
użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
Od Twojej decyzji zależy, czy pliki cookie będą zapisywane na urządzeniu z którego korzystasz i możesz
zobaczyć/wykasować je w każdym czasie za pomocą ustawień swojej przeglądarki.


Internet Explorer
W wyszukiwarce Internet Explorer należy wybrać „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, a
następnie „Blokuj wszystkie cookies”.



Google Chrome
W wyszukiwarce Google Chrome należy wybrać „spanner icon”, „settings”, „under the
bonnet”, „content settings”, a następnie “Block sites from setting any data”.



Firefox
W wyszukiwarce Firefox należy wybrać “Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, a następnie opcję
„Nie śledź” lub podobną.



Safari
W wyszukiwarce Safari należy wybrać „Ustawienia”, „Preferencje”, „Prywatność”, a następnie
odpowiednią opcję.



Telefony komórkowe / smartfony
Telefony komórkowe: po połączeniu z Internetem i wejściu w przeglądarkę, należy wybrać
„ustawienia”, „prywatność”, a następnie przejść do ustawień cookie.

