Polityka plików Cookies
Plik Cookie to mały plik tekstowy, zapisywany w Państwa komputerze przez witrynę internetową, którą Państwo
odwiedzają.
Pliki Cookies wykorzystane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które
pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie jej zawartości,
z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Pliki Cookies mogą zawierać takie informacje jak numer identyfikujący użytkownika, albo jego preferencje, które witryna
internetowa wykorzystuje w celu personalizacji treści, śledzenia odwiedzanych przez użytkownika stron, albo
zapamiętania hasła, tak aby nie było konieczności jego wpisywania podczas każdej wizyty w naszej witrynie internetowej.
Pliki Cookies można klasyfikować w zależności od czasu istnienia i od domeny, do której przynależą. W
zależności od czasu istnienia można wyróżnić:
•

pliki Cookies sesyjne – wymazywane z chwilą zamknięcia przeglądarki przez użytkownika

•

pliki Cookies stałe – które pozostają na komputerze/urządzeniu użytkownika przez określony z góry czas

Jeśli chodzi o domenę, do której przynależą, wyróżniamy:
•

macierzyste pliki Cookies – tworzone przez serwer www odwiedzanej strony, dzielą tę samą domenę

•

pliki Cookies podmiotów trzecich – przechowywane przez domenę inną niż domena odwiedzanej witryny. Może
to mieć miejsce, kiedy witryna internetowa przywołuje plik, na przykład JavaScript, zlokalizowany poza jej
domenę

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie prosimy o wyrażenie zgody na używanie plików Cookies, poza plikami
sesyjnymi, które przechowujemy wyłącznie przez cały czas trwania sesji użytkownika. Możemy założyć, że użytkownik
wyraził zgodę poprzez zaznaczenie pola i kliknięcie przycisku „Zgadzam się” (lub podobnego) albo poprzez
kontynuowanie nawigacji na naszych stronach internetowych pomimo znajdujących się na nich wyraźneji widocznej
informacji, że używamy plików cookie. Po uzyskaniu zgody użytkownika zapisujemy na jego urządzeniu plik cookie z
informacją o zgodzie. Dzięki temu zapamiętamy ten wybór i nie będziemy ponawiać pytaniaw przyszłości.
W przypadku zmiany zdania co do stosowania plików Cookies można zarządzać nimi i kontrolować je za pomocą
przeglądarki internetowej, w tym usuwać je z „historii przeglądarki” podczas opuszczania strony. Podczas kolejnej wizyty
na naszych stronach internetowych ponownie zapytamy o zgodę lub sprzeciw wobec korzystania z plików Cookies.
Umożliwienie korzystania z tych plików Cookies nie jest bezwzględnie konieczne dla działania strony internetowej, ale
zapewnia większy komfort podczas jej przeglądania.
Wykorzystujemy pliki Cookies w celach statystycznych i pozwalających dopasować treści i usługi do zainteresowań
użytkowników. Są to informacje, które umożliwiają nam zarządzanie sesjami użytkowników, przechowywania wyboru
preferencji językowych oraz dostarczanie im odpowiednich treści marketingowych. Ponadto używamy ich w celu

tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają określić sposób korzystania użytkownikówze
strony internetowej co umożliwia ulepszanie jej zwartości, jednocześnie nie pozwalają one na personalną identyfikację
użytkownika.
Możemy również zezwolić zewnętrznym podmiotom analitycznym takim jak Google i Facebook Analytics na
zamieszczenie plików Cookies, sygnalizatorów www, narzędzi SDKs (software development kits) lub innychpokrewnych
technologii do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej. Powyższe
informacje wykorzystujemy do dostarczenia odpowiednich i najlepiej spersonalizowanych dla użytkowników treści.
Usługodawca nie posiada możliwość kontroli nad korzystaniem przez zewnętrzne podmioty analitycznez Cookies,
są one zarządzane zgodnie z zasadami przyjętymi w politykach prywatności powyższych podmiotów.

Można zapobiec tworzeniu plików cookie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki (informacje na ten temat można
znaleźć w Pomocy danej przeglądarki). Należy mieć świadomość, że wyłączenie plików cookie wpłynie na
funkcjonalność tej i wielu innych odwiedzanych witryn internetowych. Wyłączenie plików cookie zwykle skutkuje
również wyłączeniem określonych funkcji i właściwości tej witryny internetowej. Dlatego zalecamy pozostawienie
plików cookie.

Więcej informacji o zarządzaniu i usuwaniu plików Cookie dostępne na stronie:
hiips://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Korzystanie z Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc.(poniżej:
Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystaniaz tej strony
są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji
IP na tych stronach, Pana/Pani adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii
Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w
wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP
udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.
Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na
stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane
usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.
Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu
przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia
oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze
wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.
Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych
z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając

i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
(Browser Add On), aby wyłączyć Google Analytics.

Korzystanie z Google ADS
Nasza strona korzysta z Google Conversion Tracking. Jeśli dotarła Pani/Pan do naszej strony za pośrednictwem reklamy
wysłanej przez Google, Google Ads ustawi plik cookie na Pani/Pana komputerze. Śledzący plik cookie jest
wykorzystywany, gdy użytkownik kliknie reklamę obsługiwaną przez Google. Przedmiotowe pliki cookie tracą ważność
po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi niektóre stronyw naszej
witrynie i plik cookie nie wygasł, Administrator strony i Google może rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został
przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone
przez witryny reklamodawców Ads. Informacje zebrane przy użyciu pliku cookie do przekierowania służą do
generowania statystyk przekierowań dla reklamodawców Ads, którzy wykorzystują taką funkcjonalność. Klienci są
informowani jedynie o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę. Nie
otrzymują jednak informacji, które identyfikują użytkowników.
Celem uniemożliwienia zweryfikowania Pani/Pana ruchu na stronie przez przedmiotowy plik Cookie, należy zmienić
ustawienia przeglądarki np. poprzez blokowanie plików cookie z domeny „googleleadservices.com”.

Korzystanie z Google TAG MANAGER
Te „cookies” pozwala analizować sposób, w jaki korzysta Pan/Pani z naszego Serwisu poprzez przypisanie do Pana/Pani
urządzenia generowanego automatycznie unikatowego numeru identyfikacyjnego, który pozwala nam rozpoznać
Pana/Pani urządzenie podczas następnej wizyty.

