POLITYKA COOKIES

COOKIES POLICY

1. Plik cookie to niewielki plik elektroniczny, który
gromadzi informacje, gdy ktoś odwiedza stronę
internetową.
Plik cookie może identyfikować strony, które są
przeglądane, a to może pomóc wybrać strony,
które użytkownik przegląda. Niektóre pliki cookie
istnieją tylko wtedy, gdy przeglądający są w trybie
online (ciasteczka sesyjne), ale trwałe pliki cookie
pozostają na komputerze użytkownika, dzięki
czemu można go rozpoznać jako poprzedniego
użytkownika podczas następnej wizyty na danej
stronie. Pozwala to gromadzić informacje o
nawykach przeglądania przez użytkownika podczas
korzystania z naszej Strony internetowej, co może
być pomocne w monitorowaniu i ulepszaniu
naszych usług.

1. A cookie is a small electronic file that collects
information when someone visits a website.
A cookie can identify the pages that are being
viewed, and this can assist us to select the pages
that the user sees. Some cookies only exist whilst
users are online (session cookies), but persistent
cookies remain on the user's computer, so that he
or she can be recognized as a previous visitor when
he or she next visits our site. This allows us to
collect information about user's browsing habits
whilst on our Site, and this can be useful in assisting
us to monitor and improve our services.

2. Gromadzimy informacje o komputerze
użytkownika (dalej – Klient), w tym tam, gdzie są
dostępne, adres IP, system operacyjny i typ
przeglądarki Klienta, w celu administrowania
systemem i raportowania zbiorczych informacji
naszym reklamodawcom. Są to dane statystyczne
dotyczące działań i wzorców przeglądania naszych
Klientów i nie identyfikują żadnej osoby.

2. We collect information about user’s (hereinafter
as the Customer) computer, including where
available, the Customer’s IP address, operating
system and browser type, for system
administration and to report aggregate information
to our advertisers. This is statistical data about our
Customers' browsing actions and patterns, and
does not identify any individual.

3. Publikujemy dane przeglądania i informacje
zebrane za pomocą plików cookie łącznie, takie jak
opublikowanie raportu na temat trendów w
korzystaniu ze Strony internetowej. Raport będzie
zawierał tylko dane statystyczne i nie zidentyfikuje
żadnej osoby.

3. We release browsing data and information
gathered using cookies in the aggregate, such as
publishing a report on trends in the usage of the
Site. The report will only contain statistical data and
will not identify any individual.

4. Nie przechowujemy poufnych informacji,
takich jak numery kont lub hasła w trwałych
plikach cookie, a same pliki cookie nie zawierają
wystarczającej ilości informacji umożliwiających
identyfikację Klienta. Klient uzyska tożsamość
osobistą w związku ze jego/jej nawykami
przeglądania dopiero po formalnym przekazaniu
nam swoich danych osobowych w celach
określonych powyżej.

4. We do not store sensitive information such as
account numbers or passwords in persistent
cookies, and cookies in themselves, do not contain
enough information to identify the Customer. the
Customer will only acquire a personal identity in
relation to his/her browsing habits after the
Customer formally provided us with his/her
personal data for the purposes outlined above.
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5. W większości przypadków potrzebujemy zgody
Klienta, aby korzystać z plików cookie na tej
Stronie internetowej. Wyjątkiem jest sytuacja, w
której plik cookie jest niezbędny do zapewnienia
żądanej usługi (np. w celu umożliwienia
zalogowania się na konto).

5. In most cases, we will need the Customer’s
consent in order to use cookies on this website.
The exception is where the cookie is essential in
order to provide the Customer with a service
requested (e.g. to enable to login into own
account).

6. Jeśli Klient odwiedza naszą Stronę internetową,
gdy jego/jej przeglądarka jest skonfigurowana do
akceptowania plików cookie, zinterpretujemy to
jako wskazanie, że Klient wyraża zgodę na
korzystanie z plików cookie i innych podobnych
technologii opisanych w niniejszej Polityce
Cookies. Jeśli w przyszłości Klient zmieni zdanie
na temat zezwolenia na używanie plików cookie,
może zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby
całkowicie wyłączyć pliki cookie.

6. If the Customer visits our website when his/her
browser is set to accept cookies, we will interpret
this as an indication of consent to our use of
cookies and other similar technologies as described
in this Cookies Policy. If the Customer changes
his/her mind in the future about letting us use
cookies, the Customer can modify the settings of
his/her browser to disable cookies completely.

7. Na naszej Stronie internetowej znajduje się
informacja, która informuje, że korzystamy z
plików cookie i która zawiera również link do
naszej Polityki Prywatności. Jeśli Klient korzysta z
tej Strony internetowej po wyświetleniu
powiadomienia, zakładamy, że wyraża zgodę na
korzystanie z plików cookie w celach opisanych w
niniejszej Polityce Cookies.

7. There is a notice on our website pages, which
informs that we use cookies and which also
provides a link to our Privacy Policy. If the
Customer uses this website after this notification
has been displayed to him/her, we will assume that
the Customer consents to our use of cookies for
the purposes described in this Cookies Policy.

5. 8. Klient może udzielić bądź odmówić udzielenia
zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez
ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od
używanej przeglądarki, może być dostępna także
możliwość określenia bardziej szczegółowych
warunków przechowywania plików cookies, np.
poprzez blokowanie lub wyłączenie plików cookies
wykorzystywanych przez poszczególne witryny,
blokowanie jedynie określonych plików cookies,
lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które
są już przechowywane w urządzeniu końcowym
Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach
oprogramowania
(przeglądarki
internetowej). Poniżej zamieszczone są linki do
instrukcji zarządzania plikami cookies dla
najpopularniejszych przeglądarek:
 •Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/ciaste
czka

8. The Customer can give or refuse consent to the
use of cookies using his/her browser settings.
Depending on the browser being used, it may also
be possible to specify more detailed cookie storage
conditions, such as blocking or disabling cookies
used by individual websites, blocking only specific
cookies, or deleting individual cookies already
stored on the Customer’s device. More
information about the possibilities and ways of
using cookies can be found in the settings of the
software (web browser). Below are links to
instructions for handling cookies in most popular
browsers:
• Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
• Internet Explorer
http://support2.microsoft.com/kb/278835/pl
• Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/956
47?hl=pl&ref_topic=3421433
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• Internet
Explorer http://support2.microsoft.com/kb/278
835/pl
•Chrome https://support.google.com/chrome/a
nswer/95647?hl=pl&ref_topic=3421433
•Opera http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/
cookies.html
•Edge
https://support.microsoft.com/plpl/help/10607

• Opera
http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.
html
• Edge https://support.microsoft.com/plpl/help/10607

Jeżeli przeglądarka Klienta akceptuje określone
pliki cookies tj. Klient nie zmienił jej ustawień na
blokujące dane pliki cookies, wówczas użytkownik
wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików
cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami
polskiego prawa.

If the Customer’s browser accepts certain cookies,
i.e. settings haven’t been changed in order to block
cookies, then the Customer agree to the use of
these cookies in accordance with the relevant
provisions of Polish law.

Obsługę plików cookies można wyłączyć w
ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas
niektóre funkcje Serwisu mogą przestać być
dostępne.

The use of cookies can be disabled in the browser
settings, but then some functions of the Website
may no longer work.

9. Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami,
którzy mogą również ustawiać pliki cookie na
naszej Stronie internetowej, na przykład Google
Analytics.
Ci
zewnętrzni
dostawcy
są
odpowiedzialni za pliki cookie, które umieszczają
na naszej Stronie internetowej. Jeśli Klient chce
uzyskać dodatkowe informacje, musi przejść do
Strony internetowej odpowiedniej osoby trzeciej.

9. We work with third-party suppliers who may
also set cookies on our website, for example
Google Analytics. These third-party suppliers are
responsible for the cookies they set on our site. If
the Customer wants further information, it can be
found on the website of the relevant third party.

10. Dodatkowe informacje na temat plików cookie
i sposobu ich wyłączania można znaleźć na stronie:
www.allaboutcookies.org.

10. Additional information about cookies and how
to
disable
them
is
available
on
www.allaboutcookies.org.
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