Informacja o korzystaniu z plików cookies
Ser wis

wykor zystuj e

ciasteczka

(„cookies”).

Identyf ikują

one

Państ wa

przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. Cookies to niewielkie pliki
złożone z ciągu liter i znaków, które są umieszczane w Państwa komputer ze
lub ur ządzeniu mobilnym i pozwalają odróżnić Państ wa od innych
użytkowników strony.
Rodzaje plików cookies, które mo żemy w ykorzyst yw ać:
• „niezbędne”: są konieczne dla działania naszej strony int ernetowej.
Obejmują one na przykład ciasteczka, które umożliwiają Państ wu
logowanie do zabezpieczonych obszarów naszej Strony int ernetowej.
Ciasteczek tego typu nie można wyłączyć;
• „t ymczasow e” (analit yczne): pozwalają nam rozpoznawać i zliczać
odwiedzających stronę oraz obser wować, jak odwiedzający poruszają
się po naszej Stronie int ernetowej, gdy z niej kor zystają. Dzięki temu
jesteśmy w stani e doskonalić działanie naszej strony internetowej – na
przykład zapewniaj ąc, że odwiedzający łat wo znajdują to, czego
szukają;
• „funkcjonalne”: używane są do rozpoznawania Państ wa, gdy powracają
Państ wo na naszą Stronę internetową. Pozwala nam to per sonaliz ować
udostępniane treści oraz zapamięt ywać Państ wa pref erencje (np.
Państ wa wybór języka i regionu);
• „dopasow ania”: ciasteczka te zapisują Państ wa wizytę na naszej
Stronie inter netowej, strony, jakie Państ wo odwiedzili, oraz linki, jakie
Państ wo
kliknęli.
Będziem y
wykor zystywać
te
inf ormacje
do
dopasowywania naszej Strony internet owej i wyświetlanych na niej
reklam do Państ wa zainter esowań. W tym celu możem y również
udostępniać te inf ormacje innym podmiotom.
W ustawieniach pr zeglądarki można wybrać opcję o dr zucania plików cookie,
jednak niektóre f unkcje ser wisu mogą wt edy nie działać popr awnie. W iększość
przeglądarek umożliwia zmianę ustawień prywatności (cookies) w zakładce
„Opcje” lub „Ustawienia”. W ięcej inf ormacji na temat tych f unkcji, znajduje się
w zakładce „Pomoc” przeglądarki użytkownika.

