1. Polityka plików Cookie
Na tej stronie wykorzystujemy pliki Cookie. Są one przechowywane na komputerze przez odwiedzane witryny i
zawierają informacje, takie jak preferencje witryny, status logowania. Zapewnia to użytkownikom wygodę w
korzystaniu z serwisu. Pliki Cookie są nieszkodliwie dla komputerów, umożliwiają prawidłowe działanie naszej
strony internetowej oraz ułatwiają korzystanie z serwisu. Pozostawanie na tej stronie oznacza wyrażenie zgody na
wykorzystywanie plików cookie.

2. Co to są pliki Cookie?
Pliki Cookie (w języku polskim „ciasteczka”) to pliki tekstowe, które zawierają niewielkie ilości informacji. Są one
zapisywane na Państwa komputerze, w trakcie przeglądania stron www. Przy każdej kolejnej wizycie na stronie
pliki są przesyłane przez przeglądarkę internetową ponownie, np. w celu wykrycia indywidualnych ustawień. Dzięki
temu użytkownicy nie muszą ponownie wykonywać określonych czynności, jak zalogowanie się na Serwisie.

3. Dlaczego używamy plików cookie?
Pliki Cookie mają za zadanie usprawnienie korzystania ze stron internetowych, pokazując informacje, które są
istotne dla Użytkowników. Wiedzę na ten temat pozyskujemy dzięki przetwarzaniu danych mówiących o tym, w jaki
sposób Użytkownicy poruszają się po Serwisie - takie dane gromadzą pliki cookies. W ramach strony
wykorzystywane są następujące typy „ciasteczek”:
•Pliki sesji, które działają tylko podczas trwania wizyty na stronie pozwalają określić, że ta sama osoba
weszła na stronę i porusza się po niej. Dzięki temu możemy upewnić się, że wszystkie elementy serwisu
działają prawidłowo. Pliki tego typu przechowują także informacje o działaniach użytkownika, aby w
sytuacji zerwania połączenia z serwerem mógł wrócić w to samo miejsce na stronie. Pliki Cookie to pamięć
strony internetowej – informują one serwer, w jakim miejscu w serwisie znajduje się użytkownik, aby nie
musiał on powtarzać wykonanych wcześniej czynności w przypadku utraty połączenia z serwerem.
•Pliki trwałe, które pozostają na komputerze Użytkownika po wizycie na stronie. Oznacza to, że wchodząc
ponownie na stronę witryna może korzystać z ustawień, które zapamiętała z poprzedniej wizyty
Użytkownika. Pozwala to na ułatwienie procesu nawigacji strony oraz zapamiętuje preferencje
Użytkownika.

