POLITYKA COOKIES
Co to są pliki cookies?
W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, strony Portalu operatora korzystają z tzw.
plików cookies. Są to niewielkie pliki informacyjne, zapisywane przez serwer na urządzeniu
końcowym Użytkownika podczas dostępu przez niego do strony operatora. Tak zapisane pliki
odczytywane są każdorazowo podczas kolejnego połączenia się przeglądarki internetowej
Użytkownika ze stroną operatora w celu usprawnienia dostępu oraz w celu analiz statystycznych.
Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej (domeny) z której pochodzą,
„długość życia”, czyli czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną
wartość, w szczególności przypadkowo wygenerowany unikalny numer, służący do identyfikacji
przeglądarki z jakiej następuje połączenie ze stroną operatora.
Bezpieczeństwo stosowania plików cookies.
Stosowane przez system operatora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego
Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń
Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania
złośliwego.
Cel stosowania plików cookies.
Zastosowane przez Usługodawcę systemy informatyczne wykorzystują pliki cookies w
następujących celach:
1. konfiguracji strony internetowej Portalu;
2. dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania z Portalu;
3. rozpoznania urządzenia Użytkownika, jego lokalizacji oraz wykorzystywanego przez
Użytkownika oprogramowania w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej,
dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
4. zapamiętywanie informacji wprowadzanych przez Użytkownika podczas przechodzenia
na różne podstrony w trakcie tej samej sesji przeglądarki internetowej;
5. zapamiętania na przyszłość ustawień wybranych przez Użytkownika i ograniczonej
personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi Użytkownik;
6. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Portalu, umożliwiając w szczególności

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
7. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Portalu, oraz świadczenia usług
reklamowych.
Zachowanie prywatności i zgoda Użytkownika na wykorzystywanie plików cookies.
Operator nie gromadzi w plikach cookies informacji osobistych na temat użytkowników.
Zgromadzone tam informacje techniczne nie dają możliwości identyfikowania Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego
urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony będzie możliwe, poza
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies podczas dostępu do stron
operatora może samodzielnie i w każdym czasie zmienić w swojej przeglądarce ustawienia
dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez
te pliki do jego urządzenia. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym
zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki
internetowej. Ponadto Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z
dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

