Czym są pliki cookies?
Pliki “cookies” to pliki danych, które strona internetowa wysyła na Twój komputer, kiedy ją przeglądasz. Pliki te
zawierają dane, które umożliwiają naszej stronie zapamiętywanie ważnych informacji, dzięki którym korzystanie z
niej jest bardziej wydajne i użyteczne. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w różnych celach. Korzystamy z
technologii cookies i adresów IP, aby uzyskiwać nieosobowe informacje od odwiedzających naszą stronę, a także by
zapewnić zarejestrowanym internautom możliwie najlepsze i dostosowane do ich osobistych potrzeb działanie strony.
W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?
Odwiedzający naszą stronę korzystają z różnych przeglądarek internetowych oraz komputerów. Aby ułatwić Ci
korzystanie z naszej strony z uwzględnieniem wykorzystywanego przez Ciebie sprzętu, automatycznie wykrywamy
rodzaj przeglądarki (np. Internet Explorer, Firefox czy Chrome) i system operacyjny (np. Windows czy OSX), z
którego korzystasz oraz nazwę domeny Twojego dostawcy internetu. Śledzimy również całkowitą liczbę osób
odwiedzających naszą stronę, aby stale ją aktualizować i udoskonalać. Nie pozyskujemy przy tym żadnych danych
osobowych. Dzięki takim informacjom wiemy, z których opcji lub obszarów najchętniej korzystają odwiedzający. A
to z kolei sprawia, że nasza strona pozostaje aktualna i interesująca dla większości użytkowników.
W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies, aby dopasować naszą stronę do Twoich osobistych wymogów?
Technologia plików cookies umożliwia nam dostarczanie treści dopasowanych do zainteresowań odwiedzających, a
także pozwala internautom w prostszy sposób brać udział w konkursach oraz korzystać z innych funkcji. Strony
oferujące zakupy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby realizować transakcje oraz przechowywać artykuły
zgromadzone w koszyku. Gdy jest to dozwolone, możemy powiązać dane osobowe z plikiem cookie.
A jeśli nie chcę plików cookies?
Jeśli nie chcesz plików cookies, możesz zmienić ustawienia komputera tak, aby ostrzegał Cię za każdym razem, gdy
plik cookie jest wysyłany, lub możesz wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce (np. Internet Explorer,
Firefox czy Chrome). W zakładce przeglądarki POMOC znajdziesz wskazówki, jak prawidłowo zmienić lub
zaktualizować Twoje pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies oraz tego jak uniemożliwić ich
instalację lub jak usunąć już istniejące pliki cookies z twardego dysku znajdziesz na stronie internetowej:
www.allaboutcookies.org.

