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Informacje o plikach "cookies"

Co to są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w 

komputerze użytkownika, kiedy odwiedza witryny internetowe. 

Są one powszechnie stosowane do obsługi stron internetowych 

lub by zapewnić ich sprawniejsze działanie, a także 

przekazywać informacje właścicielom tych witryn.

Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla 

większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce 

otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować 

je poprzez przeglądarkę. Można je też likwidować, usuwając z 

„historii przeglądania” (pamięci cache) przy wyjściu z danej 

strony.

Rodzaje plików "cookies":

‘Tymczasowe’ pliki cookies związane z sesją pozostają w 

przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z 

danej witryny.

‘Trwałe’ pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu 

sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika).

‘Analityczne’ pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z 

danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego 

użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają 

informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a 

zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się 

anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania 

działania witryny.

‘Funkcjonalne’ pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie 

wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak 

zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają 

takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.
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Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na 

umieszczanie plików cookies na jego komputerze / urządzeniu 

w podanych wyżej celach. Na naszej stronie wykorzystujemy 

pliki cookies do nastepujących dostawców:  Adobe, Google, 

Facebook, CrazyEgg, Twitter, Linkedin and Youtube.
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