UWAGA: przy przeglądaniu naszych stron wykorzystujemy pliki cookies
tzw. ciasteczka.
Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej
wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą poczty email lub formularza kontaktowego,
przekazujesz nam swoje dane potrzebne do udzielenia przez nas odpowiedzi.
Informacji zapisywanych w plikach cookies, używamy w statystykach. licznikach i sondach.
Przeglądając nasze strony z włączoną obsługą cookies, wyrażasz zgodę na ich
zapisywanie w pamięci urządzenia użytkownika.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
Nie udostępniamy zebranych danych osobom trzecim.
Dane są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na
Twoje zapytanie.

Co to są pliki cookies?
Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i
zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry
ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je
utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów
internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności
odwiedzających.
Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i
"historii" jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane
są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu
może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie
spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, "koszyków zakupowych" w
internetowych sklepach itp.
Zastosowanie ciasteczek do sond i liczników internetowych wygląda następująco – serwer
może łatwo sprawdzić, czy z danego komputera oddano już głos lub też czy odwiedzono
daną stronę, na tej podstawie wykonać odpowiednie operacje i wygenerować dla
użytkownika zindywidualizowaną treść strony.

Jak wyłączyć pliki cookies?
W każdej współczesnej przeglądarce internetowej, możliwe jest zablokowanie plików
Cookies, jednak mechanizm ten jest domyślnie włączony.
W przeglądarce Mozilla Firefox - zobacz na stronie producenta
W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje Ci
możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych
ciasteczek poszczególnych witryn.
W przeglądarce Microsoft Internet Explorer - zobacz na stronie producenta
W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem
"Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome - zobacz na stronie producenta
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki
wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości
czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do
szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
W przeglądarce Opera
Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej
"Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików
cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej
zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

