Polityka cookies

I.

Kluczowe informacje
1. Pliki „cookies” (ciasteczka) to małe pliki wysyłane przez serwer internetowy do
Twojej przeglądarki i przechowywane na Twoim komputerze. Ciasteczka pomagają
nam analizować ruch sieciowy i rozpoznają, która część naszej strony internetowej
była odwiedzana. Nasza strona internetowa używa również plików cookies, by móc
traktować Cię indywidualnie, dostosowując tym samym nasze działania do Twoich
potrzeb poprzez gromadzenie oraz zapamiętywanie informacji o Twoich
preferencjach. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów analizy danych
statystycznych, następnie zaś są usuwane z naszego systemu.
2. Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają nam dostępu do Twojego komputera lub
informacji o Tobie za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej
strony internetowej oraz danych osobowych, którymi zdecydujesz się z nami podzielić
(włączając w to dane osobowe, które udostępniasz nam automatycznie ze względu na
ustawienia Twojej przeglądarki).
3. W celu monitorowania i ulepszania naszej strony internetowej gromadzimy zbiorcze
informacje na Twój temat w momencie, kiedy przeglądasz naszą stronę, w tym
szczegóły dotyczące Twego systemu operacyjnego, wersji przeglądarki, nazwy
domeny, adresu IP, adresu URL, z którego trafiasz na naszą stronę i pod który się
udajesz oraz które podstrony naszej strony internetowej odwiedzasz. Możemy
prowadzić ogólne statystyki, zbierać dane dotyczące ruchu sieciowego na stronie
internetowej oraz informacje o spokrewnionych stronach i udostępniać te dane
zbiorcze osobom trzecim w celach marketingowych, reklamowych lub innych celach
promocyjnych, niemniej jednak te dane zbiorcze nie zawierają żadnych danych
osobowych. Z tych samych względów możemy gromadzić informacje dotyczące tego,
w jaki sposób korzystasz z Internetu poprzez wykorzystywanie ciasteczek zapisanych
na twardym dysku w Twoim komputerze. Ciasteczka zawierają informacje, które
przenoszone są na twardy dysk Twojego komputera. Pomaga nam to w udoskonalaniu
naszej strony internetowej i oferowaniu lepszych i bardziej spersonalizowanych
usług.
4. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:
Niezbędne pliki cookies. Pliki cookies tego typu są niezbędne, by móc poruszać się
po naszej stronie internetowej oraz korzystać z niej, zapewniając np. dostęp do
zabezpieczonych obszarów witryny.
Wydajnościowe pliki cookies. Pliki tego typu zbierają informacje na temat tego, w
jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, np. które strony są

najczęściej odwiedzane lub czy otrzymują komunikaty o błędach wyświetlanych na
niektórych stronach. Te pliki cookies nie zbierają informacji, które identyfikują
użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki są łączone i przez to są
anonimowe. Używane są wyłącznie w celu polepszenia funkcjonowania naszej Strony
internetowej.
Funkcjonalne pliki cookies. Pliki tego typu umożliwiają zapamiętanie wyborów
użytkownika strony internetowej (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w
którym znajduje się użytkownik) w celu ulepszenia funkcjonalności bardziej
dostosowanych do użytkownika. Pliki te zapamiętują również zmiany wielkości
tekstu, czcionki oraz tych funkcjonalności strony internetowej, które można
dostosować. Informacje zebrane przez ciasteczka są anonimowe i nie mogą służyć do
śledzenia Twojej aktywności na innych stronach internetowych.

II.

Zewnętrzne technologie
1. Wskazujemy, że korzystamy z rozwiązań Google Analytics, które zbierają
anonimowe informacje na temat odwiedzin na naszej stronie internetowej.
Informacje te dotyczą czasu spędzonego na stronie, wybranych podstron oraz
czasu przejścia między podstronami. Google Analytics pozwala na analizę
aktywności na stronie internetowej i tym samym optymalizację oferty.
Wskazujemy na możliwość zmiany ustawień cookies w tym zakresie pod
wskazanym
adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl.
2. Korzystamy również z rozwiązań Facebook Pixel, który wspomaga nas w zakresie
analizy skuteczności reklam pojawiających się na stronie internetowej. W ten
sposób jesteśmy w stanie dostosować prezentowane treści do kategorii odbiorców
i uniknąć prezentowania niechcianych treści. Więcej informacji o plikach cookies,
w tym wniesienia sprzeciwu, znajduje się pod wskazanym adresem: https://plpl.facebook.com/privacy/explanation.

3. Na naszej stronie internetowej znajdują się łącza do stron internetowych
administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora tj. Facebook,
Youtube, Instagram. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub
postanowienia dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych.
Administrator zachęca do zapoznania się z ich treścią.

III.

Pozostałe informacje
1. Na naszej stronie internetowej zazwyczaj wyświetli się komunikat zanim na
Twoim komputerze zostaną zapisane informacje w postaci plików cookies.
Czasem stosujemy również wyskakujące okienka bądź banery tak, abyś mógł
zarządzać plikami cookies. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies za
pomocą przeglądarki (co pozwoli Ci na wyłączenie akceptacji wszystkich lub
niektórych plików cookies). Twoja przeglądarka może żądać potwierdzenia
zmiany ustawień. Pamiętaj jednak, że włączenie blokady wszystkich plików

cookies może skutkować brakiem dostępu do niektórych części naszej strony
internetowej.
2. Należy pamiętać, że podmioty zewnętrzne również mogą wykorzystywać pliki
cookies w celu przeanalizowania, w jaki sposób korzystasz z ich stron
internetowych, my zaś nie mamy na to żadnego wpływu.
3. Więcej
informacji
o
www.allaboutcookies.org.

IV.
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W jaki sposób możesz usunąć cookies?
1. Google Chrome. Należy wybrać w menu zakładkę „Ustawienia” > „Pokaż
ustawienia zaawansowane”. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć opcję
„Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące
ustawienia plików cookies:
- usuwanie plików cookies
- domyślne blokowanie plików cookies
- domyślne zezwalanie na pliki cookies
- domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia
przeglądarki.
2. Internet Explorer. Z menu przeglądarki wybieramy: „Narzędzia” > „Opcje
Internetowe” > „Prywatność”, opcja „Witryny”. Suwakiem ustawiamy poziom,
zmianę zatwierdzamy przyciskiem „OK”.
3. Mozilla Firefox. Z menu przeglądarki wybieramy: „Narzędzia” > „Opcje” >
„Prywatność”. Należy uaktywnić pole „Program Firefox będzie używał ustawień
użytkownika”. O plikach cookies decyduje zaznaczenie pozycji „Akceptuj
ciasteczka”.
4. Opera. Z menu przeglądarki wybieramy: „Narzędzie” > „Preferencje” >
„Zaawansowane”. O plikach cookies.

