Polityka prywatności plików typu „Cookies“
Czym są pliki „Cookies“?
„Cookies“ to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach
użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają
m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe
dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies“ zawierają najczęściej adres
strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny
unikatowy identyfikator.
„Cookies“ używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są
również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób
korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego
ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji
użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „Cookies“ mogą być zbierane
wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie
dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Polityka prywatności
Informacje, które gromadzimy, są wykorzystywane jedynie na potrzeby naszej strony w celu
zapisu ustawień wyświetlania użytkownika, prowadzenia analiz oraz ulepszania jakości
naszych usług – nigdy nie przekazujemy ich innym firmom lub osobom. Hasła logowania
oraz inne informacje o charakterze wrażliwym dotyczące poszczególnych klientów nie są
przechowywane w plikach cookie, lecz są w bezpieczny sposób przekazywane bezpośrednio
na nasze serwery.
Korzystanie z usług innych firm (3rd party service providers)
Do analizy ruchu na naszej stronie oraz stopnia jej wykorzystania wykorzystujemy narzędzia
Google Analytics. Te pliki typu cookie są używane do wyświetlania odpowiednich reklam
oraz linków, a firma Google może gromadzić informacje o Państwa wizytach na innych
stronach internetowych korzystających z usług tego samego rodzaju. Więcej o prywatności
w korzystaniu z Google Analytics znajdą Państwo pod poniższym linkiem:
http://www.google.com/privacy/
Aby uniemożliwić działanie narzędziom Google Analytics, należy zainstalować oficjalny plugin do przeglądarki z poniższego adresu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Blokowanie plików „Cookies”
W swojej przeglądarce można zablokować wszelkie pliki cookie, zwykle w opcjach wyboru
ustawień prywatności. Uniemożliwi to całkowicie instalację tego rodzaju plików
pochodzących z naszej strony internetowej oraz innych stron, z których Państwo korzystają.
Tym niemniej wybór tej opcji automatycznie zablokuje Państwu możliwość korzystania
z szeregu funkcji na naszej stronie. Nie możemy także zagwarantować, że oferowane
na naszej stronie usługi będą działać w zaplanowany sposób i zgodnie z ich przeznaczeniem.
Więcej informacji na temat blokowania plików „Cookies” w popularnych przeglądarkach
znaleźć można pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko#Blokowanie_ciasteczek

