Zasady korzystania z plików cookies
Co to są pliki cookie?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na dysku twardym przez strony
internetowe, które odwiedzasz. Są one zazwyczaj używane w celu zapewnienia
funkcjonalności strony internetowej lub wyższej wydajność witryn. Większość stron
internetowych używa plików cookies.

Wykorzystywanie plików cookies na stronie internetowej firmy
Korzystamy z technologii identyfikacji online – m.in. pliki cookie, sygnalizatory WWW lub
pikseli, abyśmy mogli zaoferować Ci treść na miarę. Korzystając z Serwisu lub aplikacje
wyrażają zgodę na korzystanie z tych technologii identyfikacji.
Zarejestrowani Użytkownicy

Używamy tych technologii, aby ułatwić Ci poruszanie się po Witrynie i zaoferować Ci
zindywidualizowane treści. Jeśli zdecydujesz się zostać Zarejestrowanym użytkownika (patrz
niżej), użyjemy plików cookies jako narzędzia, które pozwoli Ci się zarejestrować i zapiszemy
Twoje preferencje. Jeśli zdecydujesz się zostać Zarejestrowanym Użytkownikiem, możesz:
skorzystaj z rejestracji tylko wtedy, gdy zaakceptujesz absolutnie niezbędne pliki cookie, w
tym pliki cookie wykorzystywane w ramach rejestracji.
Analiza strony i statystyki
Używamy tych technologii również do uzyskiwania statystyk śledzenia i użytkowania Strony
internetowej. Na przykład zbieramy informacje o wizytach w witrynie i nawigacji oraz
dowiadujemy się, które artykuły i tematy cieszą się największym zainteresowaniem i czy
użytkownicy mogą je łatwo znaleźć. Zbieramy również informacje o tym, które artykuły i filmy
oglądają ludzie i czy oglądane są całe filmy, dzięki czemu możemy zdecydować, które treści
są najbardziej interesujące dla użytkowników.
Zbieramy również informacje o użytkowaniu do generowania różnych raportów na temat
korzystania ze stron. Raporty te zawierają zagregowane dane o użytkownikach, ale nie o
osobach. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem możemy również zbierać informacje o
Twoich konkretnych zainteresowaniach, w tym:
informacje o artykułach, które przeczytałeś na stronie, aby zrozumieć, jaką treścią jesteś
najbardziej zainteresowany.
Poniżej znajdziesz informacje o plikach cookie, których używamy na naszej stronie.

Poszczególne witryny firmowe mogą używać dodatkowych plików cookie lub narzędzi stron
trzecich. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie lub narzędzi stron trzecich
używanych plikach cookie w poszczególnych odwiedzanych witrynach.

Mierzenie skuteczności naszych działań
Jesteśmy upoważnieni do korzystania z technologii identyfikacji online od partnerów
marketingowych, witryn osób trzecich i platform mediów społecznościowych. Technologie te
pomagają nam mierzyć skuteczność naszych kampanii marketingowych i informacyjnych oraz
zrozumieć, w jaki sposób przychodzą wizyty na stronach internetowych opartych na firmach
reklamowych. Używamy tych technologii do tworzenia statystyk odwiedzin, które wchodzą w
interakcję z Witryną i innymi treściami online naszej firmy, do mierzenia skuteczności naszych
reklam i dostarczania bardziej odpowiednich informacji podczas naszych wizyt.

Zarządzanie plikami cookie na Twoim urządzeniu
Możesz zarządzać plikami cookie i kontrolować je za pośrednictwem swojej przeglądarki.
Należy pamiętać, że usuwanie lub Zablokowanie plików cookie może wpłynąć na usługi, z
których korzystasz, a niektóre funkcje mogą później nie działać poprawnie.

Zarządzenie cookies w przeglądarce

Większość przeglądarek umożliwia przeglądanie, zarządzanie, usuwanie i blokowanie plików
cookie witryn internetowych.
Ostrzegamy, że jeśli usuniesz wszystkie pliki cookies, anulujesz wszystkie ustawienia, m.in.
również możliwość wyłączenia plików cookies, ponieważ ta funkcja jako taka wymaga
umieszczenia pliku cookie w zakazanych na Twoim urządzeniu. Poniżej znajdują się łącza do
instrukcji zarządzania plikami cookie w popularnych przeglądarkach.
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer

Aby uzyskać informacje o innych przeglądarkach i typach urządzeń,
odwiedź www.aboutcookies.org/ lub www.cookiecentral.com/faq/

Zarządzanie analitycznymi plikami cookie

możesz wyłączyć zapisywanie anonimowej historii przeglądania przez analitykę pliki cookie
na naszej stronie internetowej lub w naszych aplikacjach. Używamy następujących dostawców
usług i ich polityki prywatności oraz sposoby ich zablokowania analityczne pliki cookie,
możesz dowiedzieć się więcej, klikając poniższe linki:
• Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
• Yandex Metrika: yandex.com/support/metrica/general/cookie-usage.html
• Exponea: Exponea.com/legal/privacy-policy/
Informacje o plikach cookie poniższa tabela opisuje rodzaje, kategorie i cele plików cookie na
tych witrynach internetowych stron. Korzystając z tej witryny

Informacje o plikach cookie
Poniższa tabela opisuje rodzaje, kategorie i cele plików cookie w tej Witrynie. Korzystając z tej
Witryny, zgadzasz się, że możemy umieszczać te pliki cookie na Twoim komputerze /
urządzeniu do określonych celów.

Rodzaje plików cookie:
„Tymczasowe” (sesyjne) pliki cookie: te pliki cookie pozostają w Twojej przeglądarce tylko
na czas trwania sesji, tj. do momentu opuszczenia strony internetowej.
„Stałe” pliki cookie: te pliki cookie pozostają w Twojej przeglądarce nawet po zakończeniu
sesji (chyba że je usuniesz).

Kategoria plików cookie:
„Niezbędne” pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania witryny i nie
można ich wyłączyć bez zablokowania funkcji witryny. Zazwyczaj są one ustawiane w
odpowiedzi na Twoje działania na stronie, takie jak wypełnianie formularzy, ustawienie
preferencji lub loginów.
„Analityczne” pliki cookie: te pliki cookie mówią nam Możemy zbierać dane analityczne w
celu poprawy wydajności i funkcjonalności naszej witryny. Te dane analityczne mogą
obejmować pomiar popularności witryny, typowe sposoby poruszania się ludzi po witrynie
oraz częstotliwość korzystania z niektórych funkcji. Zwykle zbieramy dane w celu
sprawdzenia, ale w niektórych przypadkach może gromadzić informacje o odwiedzonych
przez Ciebie treściach, aby zrozumieć, co Cię najbardziej interesuje.
„Marketingowe” pliki cookie: umieszczamy reklamy na stronach, które nie są własnością
lub nie są obsługiwane przez naszą firmę, w celu promowania usług, artykułów i naszych

wydarzeń. Te pliki cookie służą do przekazywania komunikatów reklamowych istotnych dla
Ciebie i
Twojemu zainteresowaniu. Ponadto pełnią funkcje, takie jak zapobieganie ciągłemu
ponownemu wyświetlaniu reklam. Te reklamy mają na celu wyłącznie informowania Cię
o promocjach. Nasza firma nie sprzedaje Twoich danych żadnym podmiotom trzecim.

