Polityka plików cookies
Strona internetowa w celu poprawnego działania używa plików cookies. Korzystając ze
strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami
przeglądarki.

Polityka plików cookies
Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, poza
informacjami zawartymi w plikach cookies.

Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i
przeznaczone są do korzystania z poszczególnych podstron. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest wydawca strony internetowej,
VERCO SA.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
•

•

dostosowania treści strony internetowej do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika;
tworzenia statystyk i analiz, które umożliwiają zrozumienie sposobu korzystania
ze strony internetowej, co pozwala ulepszać zawartość i dostęp do treści;

W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. session cookies - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. persistent cookies – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez użytkownika.
3. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające dostosowanie wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.
4. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Witryny.

Przeglądarka internetowa, czyli oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych w wielu przypadkach domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron internetowych mogą
dokonać w dowolnej chwili zmiany powyższych ustawień plików cookies.

Ustawienia mogą zostać przez użytkownika zmienione w szczególności tak, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
końcowym. Szczegółowe informacje o sposobach zarządzania dostępem plików
cookies, użytkownik może znaleźć w ustawieniach oprogramowania do przeglądania
stron internetowych (w przeglądarkach internetowych).

Strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron
internetowych udostępnianej przez Google Inc. Usługa Google Analytics stosuje
cookies, czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika w celu
umożliwienia stronie internetowej analizy sposobu korzystania z niej.

Informacje udostępniane przez cookie na temat korzystania ze strony internetowej przez
użytkownika, wraz z jego adresem IP będą przekazywane spółce Google Inc. i
przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie
korzystał z zebranych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika,
tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz
świadczenia innych usług związanych z ruchem internetowym.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie
zobowiązany to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te
przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył adresu IP
użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia
przeglądarki internetowej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z
wszystkich funkcji strony internetowej może okazać się niemożliwe Korzystając z
niniejszej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych w
zakresie i w celach określonych powyżej przez Google Inc.

