Polityka prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
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.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
W celu sprawdzenia stosowanych w ramach serwisu plików cookies prosimy o przejście na stronę
oraz podanie sprawdzanej domeny: www.webcookies.info
W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.

Możecie Państwo wyłączyć cookies na tej stronie i na innych. Najłatwiejszym sposobem aby to
uczynić, jest wyłączenie cookies w Państwa przeglądarce. Sugerujemy zapoznanie się z sekcją Pomocy
w przeglądarce.
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies:
www.aboutcookies.org
www.whatarecookies.com
Google analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej
przez Google, Inc. Google Analytics ustawia liczbę cookies (domyślnie 4) w celu oceny korzystania z
witryny i sporządzania raportów o aktywności na stronie.
Google przechowuje informacje zebrane przez cookie na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez
prawo, lub w przypadku gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie
będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.
Google Inc jest członkiem amerykańskiego programu Safe Harbor. Program ten pozwala na transfer
danych z terytorium EOG do krajów, które są poza EOG bez konieczności wprowadzania umowy o
transferze danych. Firmy, które zapiszą się do programu zobowiązane są do zapewnienia
odpowiedniej ochrony danych osobowych przekazywanych z Europy. Dane rejestracyjne Google Incs
znajduje się na stronie http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=10543.
Aby uzyskać więcej informacji na temat cookies utworzonych przez Google Analytics proszę
odwiedzić stronę:
http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html.
Google tworzy również własne opt-out wtyczki, które można uzyskać na:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Oprócz cookies utworzonych przez Google Analytics, ten plugin utworzy sesję opartą na cookie (które
wygasają po zamknięciu przeglądarki) zawierającym wartości „prawda” lub „fałsz”, odzwierciedlający
wybór pozwalający lub nie na otrzymywanie cookiesów.
Informowanie o zmianach
Dane mogą być aktualizowane. W takiej sytuacji zmiany zostaną przedstawione na niniejszej stronie
internetowej, którą należy regularnie odwiedzać, by uzyskać aktualne informacje na temat naszej
Polityki cookies.

