Polityka cookies

Zgodnie z wymogami Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 21.12.2012, poz. 1445) od 22 marca 2013 roku obowiązuje polityka dotycząca cookies.
W celu usprawnienia działania witryny, na dysku twardym komputera użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. ciasteczka (cookies). Nasza witryna internetowa na swoich stronach wykorzystuje ciasteczka w celu gromadzenia
informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają:
- dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników
- utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła
- tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu
- wyboru języka oraz preferowanych ustawień witryny
- tworzenie statystyk dotyczących oglądalności reklam oraz ich przekierowań
Mogą Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeśli nie
zgadzacie się Państwo na zapisywanie tych danych prosimy o zmianę ustawień przeglądarki bądź opuszczenie witryny.
Dane gromadzone w ciasteczkach są wykorzystywane do celów administrowania i monitoringu (m.in. określenia statystyk popularności stron, ilości odwiedzin i rozkładu odwiedzin w czasie)
Użytkownik może zdecydować o zapisywaniu bądź nie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki.
- w przeglądarce Firefox: Opcje > Prywatność
- w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści
- w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) > Zaawansowane
- w przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka
W każdej przeglądarce ustawienia ciasteczek ustawia się osobno.
Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się np. na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies.
Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach ?
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Wyłączenie wykorzystywania plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności serwisu nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać.
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