
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwis korzysta z plików cookies, możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do 

Twoich danych w ustawieniach przeglądarki.

Czym są pliki cookies?
Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) –

mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła 

z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji 

np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być 

jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować 

jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym 

razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

W jakim celu stosujemy cookies?
1. Dostosowanie treści stron serwisu – ciasteczka pozwalają rozpoznać urządzenie celem 

odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony dostosowanej do preferencji użytkownika.

2. Statystyka – ma na celu zrozumienie sposobu w jaki użytkownik korzysta z serwisu.

3. Utrzymanie sesji użytkownika.

Z jakich plików cookies korzystamy?
1. Pliki cookies umożliwiające korzystanie z serwisu np. pliki cookies uwierzytelniające 

użytkownika.

2. Pliki cookies zbierające informacje o sposobie korzystania z serwisu przez użytkownika.

3. Pliki cookies umożliwiające zapamiętanie ustawień użytkownika.

Jak zablokować pliki cookies?
1. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie zezwalają na przechowywanie plików 

cookies w urządzeniu użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) zostawienie takich ustawień 

przeglądarki po jednoczesnym otrzymaniu informacji na temat plików cookies stosowanych 

w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich stosowanie.

2. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki. Opis konfiguracji jest 

dostępny na witrynach internetowych poszczególnych przeglądarek. 

Zbieranie pozostałych danych
Serwis zbiera również inne dane, są to adresy IP użytkownika i informacje o tym z jakiej 

przeglądarki korzysta. 

Wykorzystywanie danych
Zebrane dane są wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa witryny i tworzenia statystyk

dotyczących sposobu korzystania z serwisu.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

