POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1.

Serwis posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka) w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików
Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach cookies używane są m.in. w celach reklamowych i
statystycznych oraz w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2.

Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego
po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików
„cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego
odwiedzania Serwisu - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.
W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany
został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji
związanych z danym Użytkownikiem.

3.

Oprócz informacji zawartych w plikach cookies Serwis nie zbiera żadnych innych informacji w sposób
automatyczny.

4.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1) Dostosowanie zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacja
korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika
Serwisu i wyświetlić stronę internetową dostosowaną odpowiednio do jego potrzeb;
2) Tworzenie statystyk umożliwiających zrozumienie sposobu, w jaki użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych. Pomaga to ulepszyć strukturę stron oraz ich zawartość;
3) Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu). Dzięki temu Użytkownik nie ma
obowiązku wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu;
4) Dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych dopasowanych do ich zainteresowań.

5.

W ramach Serwisu internetowego stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
1) Pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego;
2) Pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo;
3) Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu;
4) Pliki cookies funkcjonalne, umożliwiają zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika np.
w kwestii języka, rozmiaru czcionki, itp.;
5) Pliki cookies reklamowe, umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych
dostosowanych do ich indywidualnych zainteresowań.

6.

Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one
umieszczone w urządzeniu Użytkownika. W każdej chwili Użytkownik może dokonać zmiany ustawień
przeglądarki dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

7.

Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem
przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie
plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

8.

Wyłączenie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.

9.

Pliki cookies umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane
następnie przez współpracujących Serwisem reklamodawców oraz partnerów.

10.

Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji
przeglądarek internetowych.

11.

Część plików „cookies” umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników służy celom marketingowym.
Pliki te pozwalają zrozumieć jakimi treściami Użytkownik może być zainteresowany oraz wyświetlać
reklamy w oparciu o te zainteresowania. W ramach Serwisu mogą więc być wyświetlane reklamy w
oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach.

12.

Wszelkie wymienione powyżej słowa oznaczone wielką literą posiadają znaczenie nadane im przez
Regulamin zamieszczony w Serwisie.

