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PrywatnoÅ›Ä‡ i ciasteczka w naszych stronach
Szanujemy prywatnoÅ›Ä‡ naszych uÅźytkownikÃłw i chcemy, aby korzystajÄ…c z naszych witryn czuli
siÄ™ bezpiecznie. PoniÅźej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatnoÅ›ci odnoszÄ…cy siÄ™ do
tzw. plikÃłw Cookies.

Szanowny UÅźytkowniku!
1.Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogÄ… byÄ‡ zapisywane
tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyÅ‚ane przez nasz serwer albo serwisy,
do ktÃłrych odwoÅ‚ujemy siÄ™ w naszych witrynach, np. pokazujÄ…c multimedia.
2.Ciasteczka i podobne technologie uÅźywane sÄ… w witrynach internetowych przede wszystkim ze
wzglÄ™du na wygodÄ™ uÅźytkownikÃłw, m.in po to, by jak najlepiej dostosowaÄ‡ treÅ›ci i funkcje
witryny do ich potrzeb i oczekiwaÅ„, a takÅźe w celach statystycznych.
3.Pliki ciasteczek wysyÅ‚amy wyjÄ…tkowo. SÅ‚uÅźÄ… one tworzeniu statystyk, ktÃłre pomagajÄ…
dostosowaÄ‡ zawartoÅ›Ä‡ stron do oczekiwaÅ„ uÅźytkownikÃłw, zapamiÄ™taniu preferowanego
wyglÄ…du stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu gÅ‚osowania w prowadzonych
ankietach albo wykonaniu przez uÅźytkownika kilkuetapowych czynnoÅ›ci. Korzystamy rÃłwnieÅź z
ciasteczek sÅ‚uÅźÄ…cych dopasowaniu wyÅ›wietlanych reklam do zainteresowaÅ„ odwiedzajÄ…cych
witryny.
4.OprÃłcz ciasteczek wysyÅ‚anych z naszego serwera za poÅ›rednictwem naszych witryn, pliki cookies
mogÄ… byÄ‡ wysyÅ‚ane takÅźe z serwerÃłw stron, do ktÃłrych siÄ™ odwoÅ‚ujemy, np. YouTube czy
serwisÃłw spoÅ‚ecznoÅ›ciowych.
5.Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyÅ‚anych z naszego serwera nigdzie nie
gromadzimy i w Åźaden sposÃłb nie przetwarzamy.
6.KaÅźdy uÅźytkownik moÅźe zmieniÄ‡ ustawienia dotyczÄ…ce ciasteczek w uÅźywanej przez siebie
przeglÄ…darce, w tym zupeÅ‚nie wyÅ‚Ä…czyÄ‡ moÅźliwoÅ›Ä‡ ich zapisywania. JeÅ›li nie
wyÅ‚Ä…czysz moÅźliwoÅ›ci zapisywania ciasteczek pochodzÄ…cych z naszych witryn, oznacza to
TwojÄ… zgodÄ™ na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
7.JeÅźeli zdecydujesz siÄ™ na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie bÄ™dzie moÅźliwe korzystanie z
niektÃłrych treÅ›ci treÅ›ci i usÅ‚ug udostÄ™pnianych w naszych witrynach, w szczegÃłlnoÅ›ci
wymagajÄ…cych logowania. WyÅ‚Ä…czenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku moÅźliwoÅ›ci
przeglÄ…dania stron w naszych witrynach.

Zmiana ustawieÅ„ plikÃłw cookies
Google Chrome
DomyÅ›lnie ustawienia przeglÄ…darki Chrome pozwalajÄ… na przechowywanie plikÃłw cookies. Aby
zmieniÄ‡ te ustawienia naleÅźy:
1.WybraÄ‡ menu Ustawienia Google Chrome i kliknÄ…Ä‡ zakÅ‚adkÄ™ Ustawienia,
2.KliknÄ…Ä‡ PokaÅź ustawienia zaawansowane u doÅ‚u strony,
3.W opcjach PrywatnoÅ›Ä‡ wybraÄ‡ Ustawienia treÅ›ci,
4.WybraÄ‡ ÅźÄ…dane ustawienia,
5.W celu wprowadzenia specjalnych ustawieÅ„ dla danego serwisu kliknÄ…Ä‡ w ZarzÄ…dzaj
wyjÄ…tkami i wybraÄ‡ ÅźÄ…dane ustawienia dla konkretnych witryn,
6.ZatwierdziÄ‡ zmiany, klikajÄ…c przycisk Gotowe.

Mozilla FireFox
DomyÅ›lnie ustawienia przeglÄ…darki FireFox pozwalajÄ… na przechowywanie plikÃłw cookies. Aby
zmieniÄ‡ te ustawienia, naleÅźy:
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1.WybraÄ‡ w menu NarzÄ™dzia (w innych wersjach: kliknÄ…Ä‡ przycisk Firefox) i wybraÄ‡ Opcje,
2.W zakÅ‚adce PrywatnoÅ›Ä‡ wybraÄ‡ ÅźÄ…dane ustawienia,
3.W celu wprowadzenia specjalnych ustawieÅ„ dla danego serwisu naleÅźy kliknÄ…Ä‡ WyjÄ…tki i
wybraÄ‡ wÅ‚asne ustawienia dla wybranych witryn,
4.ZatwierdziÄ‡ zmiany, klikajÄ…c przycisk OK.

Opera
DomyÅ›lnie ustawienia przeglÄ…darki Opera pozwalajÄ… na przechowywanie plikÃłw cookies. Aby
zmieniÄ‡ te ustawienia, naleÅźy:
1.KliknÄ…Ä‡ Preferencje, wybraÄ‡ opcjÄ™ Zaawansowane, a nastÄ™pnie Ciasteczka,
2.WybraÄ‡ ÅźÄ…dane ustawienia,
3.W celu wprowadzenia specjalnych ustawieÅ„ dla danego serwisu naleÅźy wejÅ›Ä‡ na wybranÄ…
stronÄ™ internetowÄ…, kliknÄ…Ä‡ prawym przyciskiem myszy, wybraÄ‡ polecenie Preferencje dla
witryn i przejÅ›Ä‡ do karty Ciasteczka, a nastÄ™pnie wprowadziÄ‡ poÅźÄ…dane ustawienia,
4.ZatwierdziÄ‡ zmiany, klikajÄ…c przycisk OK.

Microsoft Internet Explorer
DomyÅ›lne ustawienia przeglÄ…darki Microsoft Internet Explorer pozwalajÄ… na przechowywanie
plikÃłw cookies, ale blokujÄ… pliki, ktÃłre mogÄ… pochodziÄ‡ z serwisÃłw niestosujÄ…cych polityki
prywatnoÅ›ci. Aby zmieniÄ‡ ustawienia naleÅźy:
1.W menu NarzÄ™dzia wybraÄ‡ Opcje internetowe,
2.WybraÄ‡ zakÅ‚adkÄ™ PrywatnoÅ›Ä‡,
3.Za pomocÄ… suwaka okreÅ›liÄ‡ ÅźÄ…dany poziom ustawieÅ„ (najwyÅźszy blokuje cookies
caÅ‚kowicie, najniÅźszy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies),
lub
1.KliknÄ…Ä‡ przycisk Zaawansowane i samodzielnie wybraÄ‡ ÅźÄ…dane ustawienia,
2.W celu wprowadzenia specjalnych ustawieÅ„ dla danego serwisu naleÅźy kliknÄ…Ä‡ Witryny i
wybraÄ‡ wÅ‚asne ustawienia,
3.ZatwierdziÄ‡ zmiany, klikajÄ…c przycisk OK.

Safari
DomyÅ›lnie ustawienia przeglÄ…darki Safari pozwalajÄ… na przechowywanie plikÃłw cookies. Aby
zmieniÄ‡ te ustawienia, naleÅźy:
1.W menu Safari wybraÄ‡ opcjÄ™ Preferencje,
2.KliknÄ…Ä‡ ikonÄ™ PrywatnoÅ›Ä‡,
3.ZaznaczyÄ‡ ÅźÄ…dane ustawienia,
W celu wprowadzenia specjalnych ustawieÅ„ dla danego serwisu naleÅźy kliknÄ…Ä‡ SzczegÃłÅ‚y i
wybraÄ‡ wÅ‚asne ustawienia.
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