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Polityka plików cookie
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie potocznie zwanych „ciasteczkami”, jak również z technologii
śledzących zachowanie użytkowników. Dane pliki i technologie stosujemy w celu poprawienia funkcjonalności i
jakości naszych usług oraz oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb naszych klientó
klientów.

1. Czym są pliki cookie?
Pliki cookie zwane potocznie „ciasteczkami”, to pliki tekstowe o niewielkich rozmiarach, generowane i zapisywane
na Twoim urządzeniu w trakcie korzystania z większości stron internetowych. Każdy użytkownik przeglądarki
internetowej
owej może dostosować ustawienia zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu, jak również całkowicie
je zablokować uniemożliwiając tym samym ich zapis na urządzeniu.

2. W jakim celu używamy plików cookie?
Nasza firma używa plików cookie w celu optymalizacji i zwiększenia funkcjonalności naszej strony internetowej
oraz innych usług, które wykonujemy. Plików cookie używamy również w celu gromadzenia danych statystycznych
pozwalających nam na analizę sposobu korzystania użytkowników ze stro
strony
ny internetowej.

3. Jakie pliki cookie stosujemy?
Nasza strona internetowa stosuje pliki cookie sesyjne (tymczasowe) przechowywane na urządzeniu użytkownika,
aż do momentu wylogowania się z panelu klienta, strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
Na naszej stronie internetowej używamy również plików cookie stałych, które przechowywane są na urządzeniu
użytkownika przez czas zdefiniowany w parametrach pliku cookie.
Użytkownik dysponuje możliwością ręcznego usunięcia zapisanych plik
plików
ów cookie z poziomu przeglądarki
internetowej, z której korzysta. Informację o możliwości dostosowania ustawień plików cookie w
najpopularniejszych przeglądarkach znajdziesz w punkcie 5.

4. Jakie technologie stosujemy?
Nasza strona internetowa korzysta z systemu Google Analytics, Google AdWords oraz innych narzędzi śledzących
zachowanie użytkowników. Dane technologie mogą wykorzystywać pliki cookie zapisywane na Twoim urządzeniu.
Informacje uzyskane przez dane technolog
technologie
ie mogą być legalnie udostępniane innym podmiotom i służą głównie do
celów pozwalających na analizę sposobu korzystania użytkowników ze strony internetowej.
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5. Jak zarządzać plikami cookie?
Jak już wspomnieliśmy masz możliwość dostosowania ustawień zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu,
jak również całkowitego ich zablokowania (uniemożliwiając tym samym ich zapis na urządzeniu). Z poziomu
przeglądarki internetowej możesz również ręcznie usunąć zgromadzone dotychczas pliki cookie.
Pamiętaj, iż oprogramowanie wykorzystywane
stywane przez większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza
zapis plików cookie na Twoim urządzeniu.
Poniżej znajdziesz linki do szczegółowych informacji o możliwości dostosowania ustawień plików cookie w
najpopularniejszych przeglądarkach:
Mozilla Firefox - http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome - http://support.google.com/accounts/bin/
http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=pl&answer=61416
answer.py?hl=pl&answer=61416
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie
cookie-files-in-internet-explorer
Safari - https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
Opera - http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

6. Co się stanie gdy zablokuje pliki cookie?
Zmiana domyślnych ustawień przeglądarki dotyczących plików cookie może negatywnie wpłynąć na dostępność i
prawidłowe funkcjonowanie oferowanych przez nas usług. W szczególności może uniemożliwić prawidłowe
działanie
iałanie panelu klienta, jak również dezaktywować niektóre funkcje umieszczone naszej stronie internetowej.
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