Pliki Cookies
Na stronie internetowej są używane pliki cookies, dzięki którym użytkownicy mogą korzystać
ze spersonalizowanych zasobów witryny.
Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi na dysku twardym użytkownika
przez serwer strony sieci Web, w których zapisano ustawienia użytkownika.
Tworzone są przez przeglądarkę internetową, za każdym razem kiedy uruchamia się strona.
Część z nich może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki.
Pliki cookies można akceptować lub odrzucać. Większość przeglądarek sieci Web
automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zwykle można je odrzucić, modyfikując ustawienia
danej przeglądarki.
Pliki cookies w żaden sposób nie szkodzą systemowi w urządzeniu końcowym użytkownika
ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian
konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu
zainstalowanym na tych urządzeniach
Pliki cookies wykorzystywane na stronie nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie
tożsamości użytkownika.
Pliki cookies zawierają informacje, które mogą być później odczytane przez serwer sieci Web
w domenie, z której dane pliki cookies pochodzą, umożliwia to zapamiętanie preferencji
powracającego użytkownika na stronę.
Pliki cookies nie są używane do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów do
komputera.
Pliki cookies służą do zapamiętania informacji o użytkownikach, w celach:
●
●

●

weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług
udostępniania spersonalizowanych ofert i usług na rzecz użytkowników w serwisach
internetowych
związanych z prezentacją reklam i oferty w sposób uwzględniający zainteresowania
odbiorców

Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na działanie serwisu internetowego lub zupełnie
uniemożliwi korzystanie z niektórych funkcji. Jeśli użytkownik zadecyduje o akceptacji plików
cookies, posiada możliwość usunięcia w dowolnym momencie zaakceptowanych plików
cookies.

Reklama i remarketing internetowy
Serwis internetowy ma zaimplementowane skrypty współpracujące z serwisami Google
AdWords oraz Google Analytics.
Skrypty te mogą tworzyć pliki cookies oraz pozwalają na zbieranie informacji i analizowanie
ruchu oraz preferencji użytkowników korzystających z serwisu.
Informacje te pozwalają na optymalizacje oraz lepsze dopasowanie reklam internetowych i
publikowanych przez firmę Google w wyszukiwarce Google oraz w sieci partnerskiej przez
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serwisy internetowe powiązane z usługą Google Adsense.
Firma Google na podstawie zbieranych danych z sieci Internet, a więc również tej strony
internetowej, określa preferencje i zainteresowania każdego użytkownika przypisując mu
zdefiniowane przez Google kategorie.
Preferencje te można sprawdzić korzystając z przygotowanej przez firmę Google strony
internetowej Google Ads Preferences Manager.
Firma Google udostępnia szczegółowe informacje na temat technologii i zasad pozyskiwania
danych z plików cookies na stronie: Technologie i zasady pozyskiwania informacji
W serwisie nie są zaimplementowane rozwiązania, które pozwalałyby innym firmom a w
szczególności firmie Google pozyskiwanie danych osobowych lub innych danych które
pozwoliłby określić tożsamość użytkownika korzystającego z serwisu internetowego lub
innych powiązanych serwisów www.
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