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Polityka plików Cookie
Czym jest plik „cookie”?
Cookies (ciasteczka) to małe pliki zapisywane na urządzeniu użytkownika przez strony internetowe,
które są przez niego odwiedzane. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często
niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce, z której
korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji stron
internetowych.
Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.
Informacje zawarte w plikach cookies zawierają dane o aktywności użytkownika w Internetowym
serwisie, z którego zostały wysłane. Są zapisywane na nośniku pamięci urządzenia końcowego np.
komputera, tabletu, telefonu komórkowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz
dostosowania strony do preferencji użytkownika. Zablokowanie przez użytkownika zapisywania
plików cookies w przeglądarce urządzenia z którego korzysta lub ich usunięcie możliwe jest po
właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli urządzenie mobilne
użytkownika posiada system iOS, w celu korzystania z pełnej wersji Internetowych serwisów
informacyjnych niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies.
Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy
Z uwagi na czas życia cookies stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
•
•

sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej);
stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies stosujemy ich następujące rodzaje:
•
•
•
•
•
•

niezbędne do działania usługi i aplikacji
pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa
wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych i aplikacji;
funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań;
statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
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