
Informacja o plikach cookies
Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.

Czym są pliki cookies?
Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po 
stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę 
internetową), przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do 
korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i 
odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. 
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania 
ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Jakie funkcje pełnią pliki cookies?
Pliki cookies mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to zapamiętywanie preferencji 
użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie 
przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowi 
treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w serwisie.
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe.
Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do 
wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Stałe pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach 
plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Cookies tego rodzaju 
są zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu określenia, którzy użytkownicy są nowi na 
stronie, a którzy wracają. 

Pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich.
Stosujemy zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich 
jak Google, Facebook oraz od podmiotów obsługujących statystyki oraz wyświetlających w 
serwisie kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” 
pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, 
prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików cookies dostępnymi na stronach 
internetowych naszych partnerów:
Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/
Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies
stat4U: http://stat.4u.pl/polityka.html
stat24: http://www.stat24.com/pl/ciasteczko-optout.html
bankier.pl http://www.bankier.pl/gfx/ad2/Polityka_plikow_cookies_22-03-2013r_1363873644.pdf
Novem Group 

Wyłączenie obsługi plików cookies.
Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików 
cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki 
po otrzymaniu informacji na temat plików cookies stosowanych w witrynie jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na stosowanie plików cookies w witrynach internetowych.
Pliki cookie można zablokować lub ograniczyć w ustawieniach przeglądarki.
Aby całkowicie zablokować umieszczanie plików cookie na komputerze, można tak zmienić 
ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku 
cookie. Można także zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki 
cookie lub tylko wybrane pliki cookie. Podobnie można usunąć dowolny z plików cookie, który 
został już umieszczony. Należy pamiętać, że ustawienia trzeba zmienić oddzielnie w każdej 
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przeglądarce i na wszystkich komputerach, których się używa.
Ustawienia w poszczególnych przeglądarkach dostosowuje się w odrębny sposób. W razie potrzeby 
można skorzystać z funkcji pomocy w przeglądarce, aby skonfigurować poprawne ustawienia.
Instrukcje wyłączania plików cookie w telefonie komórkowym znajdują się w podręczniku 
użytkownika.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 
stronie internetowej. 

Jak przeglądać pliki cookie?
Pliki cookie w przeważającej większości są zwykłymi plikami tekstowymi i mogą być odczytane 
przez większość edytorów tekstu. Aby otworzyć plik cookie, należy go kliknąć. Poniżej lista linków 
do instrukcji wyświetlania plików cookie w różnych przeglądarkach. W przypadku używania innej 
przeglądarki należy w niej odszukać i sprawdzić informacje o plikach cookie. W przypadku 
korzystania z telefonu komórkowego należy przejrzeć podręcznik użytkownika.

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-
computer
Chrome:  https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic
Internet Explorer, wersje 8-10:  http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-
manage-cookies 

Usuwanie plików cookies.
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza 
umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w 
taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki 
internetowej bądź informowad o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu 
wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób 
uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
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