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Informacja o plikach „cookies”
Pliki „cookies” to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku).
Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane
najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności
odwiedzających

Wykorzystywane pliki „cookie”
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończeniasesji danej przeglądarki. Zapisane
informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki
lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z UrządzeniaUżytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych aniżadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Nasz serwis korzysta z następujących plików cookie:
_utma; Typowa zawartość: Ten typ plików cookie jest zapisywany w przeglądarce podczas pierwszej wizyty na danej stronie. Jeśli plik typu
cookie został usunięty z przeglądarki a użytkownik później wchodzi na daną stronę to nowy _utma cookie jest zapisany pod nowym ID. Ten
plik typu cookie jest używany aby określić nowych użytkowników strony i jest odświeżany na bieżąco. Dodatkowo, ten plik typu cookie
posiada nowy ID aby Google Analytics przestrzegało zasad bezpieczestwa. Wygasa po okresie 2 lat.
_utmb; Typowa zawartość: Ten typ plików cookie, wciąż uaktualniany przez Google Analytics, jest stworzony aby opisać sesję użytkownika na
danej stronie. Jeśli nie odnajduje określonego cookie, jest zapisywany jako nowa sesja. Za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza nowe
strony ten cookie jest uaktualniany, wygasa po 30 minutach.
_utmc; Typowa zawartość: ten plik typu cookie określa i decyduje czy zapisać tą sesję jako nową dla tego użytkownika; Wygasa w momencie
opuszczenia strony.
_utmz; Typical content: Ten cookie jest używany w celu obliczenia częstotliwości oraz sposobu wchodzenia na poszczególne strony
(bezpośredni, poprzez link referujący, określa jaki rodzaj wyszukiwarki był używany). Cookie są uaktualniane przy każdej wizycie na danej
stronie i wygasają po upływie 6 miesięcy.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Poniżej krótki przewodnik w jaki sposób
wyłączyć lub zmienić ustawienia dla plików cookies w swojej przeglądarce.
Google Chrome, Ustawienia cookies
Microsoft Internet Explorer, Ustawienia cookies .
Mozilla Firefox, Ustawienia cookies
Opera, Ustawienia cookies
Safari, Ustawienia cookies

Statystyki Google Analytics
Ten serwis wykorzystuje mechanizm Google Analytics. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie
do śledzenia działań użytkowników witryny. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy
użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
bezpośredni link do strony www
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