Wykorzystujemy pliki cookie po to, by ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz usprawnić jej
działanie. Więcej informacji na temat plików cookie, sposobu ich wykorzystywania oraz możliwości ich
usuwania można znaleźć w naszym oświadczeniu o plikach cookie.
Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.
Odrzuć
Wykorzystujemy pliki cookie po to, by ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz usprawnić jej
działanie. Więcej informacji na temat plików cookie, sposobu ich wykorzystywania oraz możliwości ich
usuwania można znaleźć w naszym oświadczeniu o plikach cookie.
AKCEPTUJĘ PLIKI COOKIE
Blokuj wszystkie pliki cookie
Oświadczenie o plikach cookie
Niniejsze oświadczenie zawiera informacje na temat tego, czym są pliki cookie (tzw. ciasteczka), jakie pliki
cookie wiążą się z odwiedzaniem niniejszej witryny oraz tego, jak je wyłączyć lub usunąć.
Czym są pliki cookie i jak je wykorzystujemy
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki składające się z liter i cyfr, które są przechowywane /
instalowane w urządzeniu użytkownika w momencie odwiedzania przez niego strony internetowej.
Informacje te są przesyłane z powrotem do tej witryny (lub innej witryny, która rozpoznaje dany plik)
podczas każdej kolejnej wizyty.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu odróżniania urządzenia użytkownika od
urządzeń innych odwiedzających. Takie rozwiązanie pomaga nam zwiększyć komfort użytkowania strony
przez użytkownika, między innymi poprzez zapamiętywanie jego preferencji, a także umożliwia nam
doskonalenie strony, na przykład poprzez pomiar liczby odwiedzin oraz ułatwianie użytkownikom
wyszukiwania pożądanych treści.
Zgoda na pliki cookie
Przepisy obowiązujące w niektórych krajach wymagają uzyskania zgody użytkownika na zapisywanie
plików cookie. Użytkownicy odwiedzający witrynę z jednego z tych krajów mogą wyrazić zgodę na
zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu przez zaznaczenie pola przy oświadczeniu o akceptacji
plików cookie w wyskakującym oknie lub przez dalsze korzystanie z witryny po wyświetleniu okna
informującego o tym, że dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na
urządzeniu użytkownika. W obu przypadkach użytkownik może w każdej chwili zmienić zdanie i wycofać
zgodę (więcej informacji znajduje się poniżej).
Aby usunąć uprzednio zapisane pliki cookie, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi
w rozdziale „Rezygnacja”.
Rezygnacja
Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć i zablokować wszystkie pliki cookie pochodzące z tej witryny.
Większość przeglądarek internetowych pozwala na usuwanie plików cookie oraz ich blokowanie poprzez
użycie funkcji odrzucania wszystkich lub wybranych plików cookie. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji pomocy używanej przeglądarki internetowej lub w instrukcji obsługi urządzenia.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, m.in. w jaki sposób sprawdzić, które pliki cookie
zostały zapisane, jak nimi zarządzać oraz jak je usunąć, odwiedź stronę internetową
www.allaboutcookies.org.
Strony internetowe mogą wykorzystywać następujące pliki cookie

Nazwa
__utma

Typ plików cookie
Działanie

__utmb

Działanie

__utmc

Działanie

__utmz

Działanie

Opis
Wykorzystywane
w celu odróżniania
użytkowników i sesji.
Pliki cookie są
tworzone, gdy
wykonywana jest
biblioteka javascript
i nie istnieją pliki
cookie __utma. Pliki
cookie są
aktualizowane za
każdym razem, gdy
dane są wysyłane do
Google Analytics.
Wykorzystywane do
określania nowych
sesji/wizyt.
Pliki cookie są
tworzone, gdy
wykonywana jest
biblioteka javascript
i nie istnieją pliki
cookie __utmb. Pliki
cookie są
aktualizowane za
każdym razem, gdy
dane są wysyłane do
Google Analytics.
Zapisują godzinę
zamknięcia strony i są
wykorzystywane
w połączeniu
z __utmb do pomiaru
długości czasu
przeglądania witryny
przez użytkownika.
Wyjaśniają, jak
użytkownik dotarł do
witryny, np. czy
korzystając
z wyszukiwarki
internetowej, linku na
innej stronie, czy

Czas przechowywania
Trwałe

Przechowywane przez
30 minut

Usuwane po zamknięciu
przeglądarki internetowej

Przechowywane przez
6 miesięcy

__ga

Trwałe

wpisując
bezpośrednio adres
witryny. Pokazują
również kolejność
odwiedzanych stron.
Wykorzystywane
w celu odróżnienia
użytkowników.

2 lata

