Polityka Cookies
Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na
stosowanie plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych
zmieniając ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Niniejsza Polityka Cookies służy wyjaśnieniu tego,
w jakim celu na naszej stronie internetowej używane są pliki cookies oraz w jaki sposób użytkownik może
określić warunki stosowania plików cookies.

Co to jest plik cookie?
Pliki cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na dysku twardym komputera lub pamięci
urządzenia użytkownika strony internetowej. W przypadku ponownego wejścia użytkownika na stronę
internetową pliki cookies pozwalają na przesłanie danych zawartych w tych plikach i dostosowanie treści
witryny do potrzeb użytkownika.

Jakie funkcje pełnią pliki cookies?
Pliki cookies pełnią funkcje zapamiętywania ustawień użytkownika i dostosowywania zawartości stron
internetowej do jego potrzeb. Umożliwiają przygotowanie statystyk odwiedzin strony internetowej lub
możliwość polecania użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

Do czego używamy plików cookies?
Pliki cookies stosowane na naszej stronie internetowej służą głównie celom funkcjonalnym. Dzięki plikom
cookies możemy wyświetlić treści zgodne z preferencjami użytkownika. Stosujemy pliki cookies także w
celach statystycznych oraz reklamowych.

Jakich rodzajów plików cookies używamy na naszej stronie?
Pliki sesyjne – są to pliki cookies, które działają tylko do momentu zamknięcia przeglądarki i służą
do dostosowywania indywidualnych treści dla użytkownika np. w panelu administracyjnym strony.
Pliki cookies długoterminowe – ten rodzaj plików cookies służy do prowadzenia statystyk
odwiedzin strony oraz do celów reklamowych.
Pliki cookies krótkoterminowe – ten rodzaj plików jest stosowany na krótki czas np. 1 tydzień
i służy tylko do celów promocyjnych.

Czy używamy plików cookies pochodzących od innych firm?
Tak, używamy na naszej stronie internetowej plików cookies pochodzących od innych firm, takich
jak: Google, Facebook, YouTube. Każda z tych firm ma własną politykę cookies więc prosimy o
zapoznanie się z nią na stronach podanych firm.

Jak zablokować lub usunąć pliki cookies?
Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików
cookies w urządzeniu użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki
dotyczących plików cookies, może określić czy chce aby przeglądarka zapisywała pliki cookies na
jego urządzeniu. Ma możliwość usunięcia plików cookies znajdujących się na jego urządzeniu.
Opis konfiguracji plików cookies dla poszczególnych przeglądarek można znaleźć na stronie
wsparcia danej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że usunięcie lub blokada plików
cookies może wiązać się z nieprawidłowym działaniem witryny lub całkowitym brakiem dostępu do
jej treści.

