Polityka cookies
Czym są cookies (ciasteczka)
To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez
serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze,
laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron
internetowych.W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne
informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych
wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu
internetowego.Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony
informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji
publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.Ciasteczka
umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron
internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies”
możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych
ankietach.Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w
celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania
logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie
internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich
osobom nieuprawnionym.

Jak używamy plików cookies?
Podobnie jak większość usług online, nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie
pierwszej i trzeciej strony w kilku celach. Własne pliki cookie są w większości niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania witryny i nie gromadzą żadnych danych osobowych
użytkownika. Pliki cookie stron trzecich używane na naszej stronie internetowej służą
głównie do zrozumienia, w jaki sposób strona internetowa działa, w jaki sposób wchodzisz w
interakcję z naszą stroną internetową, zapewniamy bezpieczeństwo naszych usług,
dostarczanie reklam, które są dla Ciebie odpowiednie, a w sumie dostarczanie lepszych i
ulepszonych użytkowników doświadczenie i pomóc przyspieszyć przyszłe interakcje z naszą
witryną.

Jakiego rodzaju plików cookies używamy?
Niezbędne: Niektóre pliki cookie są niezbędne, abyś mógł korzystać z pełnej funkcjonalności
naszej witryny. Pozwalają nam utrzymywać sesje użytkowników i zapobiegać wszelkim
zagrożeniom bezpieczeństwa. Nie zbierają ani nie przechowują żadnych danych osobowych.
Na przykład te pliki cookie umożliwiają logowanie się do konta i dodawanie produktów do
koszyka oraz bezpieczne dokonywanie transakcji. Statystyki: Te pliki cookie przechowują
informacje, takie jak liczba odwiedzających witrynę, liczba unikalnych użytkowników, które
strony witryny zostały odwiedzone, źródło wizyty itp. Dane te pomagają nam zrozumieć i
przeanalizować, jak dobrze działa witryna i gdzie wymaga poprawy.Statystyki: Te pliki
cookie przechowują informacje, takie jak liczba odwiedzających witrynę, liczba unikalnych
użytkowników, które strony witryny zostały odwiedzone, źródło wizyty itp. Dane te
pomagają nam zrozumieć i przeanalizować, jak dobrze działa witryna i gdzie wymaga
poprawy.Funkcjonalne: Są to pliki cookie, które pomagają w niektórych mniej istotnych

funkcjach na naszej stronie internetowej. Funkcjonalności te obejmują osadzanie treści, takich
jak filmy lub udostępnianie treści witryny na platformach społecznościowych.Preferencje: Te
pliki cookie pomagają nam przechowywać Twoje ustawienia i preferencje przeglądania, takie
jak preferencje językowe, dzięki czemu masz lepsze i wydajniejsze wrażenia podczas
przyszłych wizyt na stronie.

Zarządzanie cookies
Jeśli zdecydujesz się zmienić swoje preferencje później podczas sesji przeglądania, możesz
kliknąć kartę „Polityka prywatności i plików cookies” . Spowoduje to ponowne wyświetlenie
powiadomienia o zgodzie, umożliwiając zmianę preferencji lub całkowite wycofanie zgody.
Oprócz tego różne przeglądarki udostępniają różne metody blokowania i usuwania plików
cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki,
aby zablokować/usunąć pliki cookies.

