Polityka Cookies
1) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2) Serwis gromadzi w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.
Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika
oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu oraz inne podmioty
współpracujące z właścicielem Serwisu, np. Google Analitics.
3) Podstawowe rodzaje "cookies" (ciasteczek):
- "Cookies" sesyjne - są to tymczasowe pliki przechowywane w pamięci
przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej
zamknięcia. Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności
działały poprawnie.
- "Cookies" stałe - dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest
łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość,
układ treści etc.). Te pliki pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas
ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten
rodzaj plików zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy
odwiedzana jest dana stronę. Stałe pliki cookie są również nazywane jako tzw.
śledzące pliki "cookie" (ang. tracking cookies).
- "Cookies" podmiotów zewnętrznych - to pliki pochodzące np. z serwerów
reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map
umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej.
Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy - dzięki którym korzystanie ze stron
internetowych może być bezpłatne - do preferencji i zwyczajów ich użytkowników.
4) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), np.:
Microsoft Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Mozilla Firefox
Opera

5) Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie plików "cookies" wynika z
przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w brzmieniu
nadanym ustawą zmieniającą – ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy
– Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z
dniem 22 marca 2013 r.

