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Polityka plików cookie  
W celu zapewnienia sprawnego działania tej strony, czasami umieszczamy na Twoim 
urządzeniu niewielkie pliki danych nazywane ”ciasteczkami”. Robi tak większość dużych 
stron internetowych. 

Czym są pliki „cookie”? 
„Ciasteczka” to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze 
bądź urządzeniu mobilnym w czasie, gdy odwiedzasz stronę internetową. Pozwalają one 
zapamiętać Twoje preferencje oraz wykonane na stronie czynności (wpisany login, 
wybrany język, rozmiar czcionki czy inne preferencje wyświetlania) przez pewien okres, 
dzięki czemu nie musisz wprowadzać tych informacji za każdym razem, gdy na nowo 
odwiedzasz daną stronę lub przeglądasz różne strony w sieci. 

W jaki sposób korzystamy z plików „cookie”? 
Używamy ich w celach statystycznych: notujemy wizytę użytkownika na naszej stronie i 
wykonane przez niego czynności.  
Nasze strony korzystają z opisanych poniżej typów „ciasteczek”: 

 Niezbędne: Niezbędne „ciasteczka” pomagają w usprawnieniu działania strony i 
umożliwiają działanie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja na stronie czy 
dostęp do zabezpieczonych jej obszarów. Strona nie może działać poprawnie bez 
tego typu plików. 

 Statystyczne: Statystyczne „ciasteczka” pomagaja właścicielom strony zrozumieć, 
w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Informacje tego 
typu zbierane są i przetwarzane anonimowo. 

 Marketingowe: „ciasteczka” marketingowe używane są do śledzenia aktywności 
użytkowników w sieci, również na innych stronach. Ich celem jest odpowiedni 
dobór reklam wyświetlanych dla danego użytkownika, są więc cenne dla 
wydawców i reklamodawców firm trzecich.  

Jak można kontrolować pliki „cookie”? 
Możesz kontrolować i/lub usuwać pliki „cookie” ze swojego urządzenia – szczegóły na 
ten temat znajdziesz tutaj aboutcookies.org. Możesz usunąć wszystkie pliki „cookie” 
znajdujące się na Twoim komputerze oraz w większości przeglądarek wprowadzić 
ustawienia zapobiegające ich przechowywaniu. Wówczas jednak może pojawić się 
konieczność wprowadzania przez Ciebie odpowiednich ustawień i preferencji przy 
każdorazowej wizycie na stronie, a także moga pojawić się problemy w działaniu 
niektórych jej funkcji.  
Możesz łatwo zaakceptować lub odrzucić opcję przechowywania plików „cookie” na tej 
stronie klikając w odpowiedni link: Tak, zgadzam się/ Nie, dziękuję.  
 

http://www.aboutcookies.org/

