
Plik cookie to plik danych przesyłany ze strony www na twardy dysk komputera 

użytkownika. 

Pliki cookie dzielą się na pliki "sesji" i pliki "stałe". 

 Pliki "sesji" po opuszczeniu strony lub zamknięciu przeglądarki nie są zachowywane 

na komputerze użytkownika. Zebrane informacje umożliwiają analizę ruchu na 

stronie, co może być wykorzystane w celu lepszego dostosowania zawartości strony, 

do potrzeb użytkowników. 

 Pliki "stałe" są zachowywane na komputerze użytkownika. Są wykorzystywane do 

ułatwienia zakupów, personalizacji i usług rejestracyjnych ( np. przechowywanie haseł 

i nazw użytkowników na stronach www). Pliki cookie "stałe" mogą być usunięte 

ręcznie przez użytkownika. 

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie automatycznie, ale możliwe jest 

blokowanie lub ograniczenie niektórych plików cookie przez odpowiednią konfigurację 

plików cookie w przeglądarce. Po zablokowaniu plików cookie, niektóre funkcje na naszej 

stronie nie będą dostępne, a także niektóre strony www mogą nie być wyświetlane poprawnie. 

Nasza strona www przesyła pliki cookie podczas wykonywania przez użytkownika 

następujących czynności: 

- przeglądania strony,  

- dokonywania zakupów,  

- personalizowania informacji,  

- rejestrowania się/zakładania kont.  

Pliki cookie mogą być wykorzystane do identyfikacji komputera użytkownika, akceptacja 

plików cookie wykorzystywanych na naszej stronie nie oznacza udostępniania przez 

użytkownika informacji osobistych.  

Pod następującymi adresami można znaleźć informacje na temat popularnych przeglądarek 

oraz sposobu dopasowania preferencji dla plików cookie: 

 Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm 

 Mozilla Firefox: 

http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html 

 Google Chrome Google Chrome 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

W związku z wejściem w życie z dniem 22-03-2013 przepisów wynikających z nowelizacji 

prawa telekomunikacyjnego dotyczącej zasad korzystania z plików cookies przez serwisy 

internetowe (ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – prawo telekomunikacyjne 

oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r., poz. 1445) informujemy, że wyrażenie zgody 

na pliki cookies przez użytkownika naszej strony następuje za pomocą przeglądarki. Każdy 

użytkownik na poziomie ustawienia przeglądarki może samodzielnie określić preferencje 

dotyczące  plików cookies.Brak zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiającej 

przetwarzanie Cookies jest wyrazem świadomego aktu woli użytkownika. 
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