
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Informacje ogólne
Cookies, czyli popularnie zwane ciasteczka (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko)
to  niewielkie  pliki  tekstowe (txt)  wysyłane  przez  serwer  WWW i  zapisywane  po  stronie
usługobiorcy,  najczęściej  na  twardym  dysku  urządzenia,  z  którego  Państwo  korzystacie
np. komputer, smartfon, tablet itp. 

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.

Funkcje cookies
W  ramach  strony  www  wykorzystuję  dwa  zasadnicze  rodzaje  plików  cookies:  „sesyjne”
(session  cookies)  oraz  „stałe”  (persistent  cookies).  Cookies  „sesyjne”  są  plikami
tymczasowymi,  które  przechowywane  są  w  urządzeniu  końcowym,  z  którego  Państwo
korzystacie  do  czasu  wylogowania,  opuszczenia  strony  internetowej  lub  wyłączenia
oprogramowania  (przeglądarki  internetowej).  „Stałe”  pliki  cookies  przechowywane  są
w urządzeniu końcowym usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies
lub do czasu ich usunięcia.

W jaki sposób wykorzystuję informacje zawarte w cookies?
Zazwyczaj  dane  zawarte  w  „ciasteczkach”  są  wykorzystywane  do  automatycznego
rozpoznawania konkretnego usługobiorcy przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować
przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów WWW,
obsługi logowania, generowania statystyk itp. 

Używam plików cookies w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji
usługobiorcy  oraz  optymalizacji  korzystania  z  mojej  strony  www.  Ponadto  używam  ich
w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki
sposób  usługobiorca  korzysta  ze  strony  internetowej  co  umożliwia  ulepszanie  struktury
i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji usługobiorcy.

Możesz jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały
się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie.  Ustawienia te mogą
więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu
na  Twoje  urządzenie.  Niestety  w  konsekwencji  może  to  prowadzić  do  problemów
z wyświetlaniem strony www.


