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Pliki Cooki wykorzystywane na witrynie internetowej.

Informujemy, iż w ramach naszej witryny wykorzystaliśmy pliki cookies. Zapisują one
informacje niezbędne do optymalnej pracy serwisu.

Nie wykorzystujemy mechanizmu plików cookie do przechowania danych osobowych
użytkowników naszego serwisu.

W każdej chwili istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies za pomocą
przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany tych ustawień, oznacza
zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.

Zarządzanie cookies

Zmiana ustawień dotycząca cookies możliwa jest za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej. Zazwyczaj domyślnym ustawieniem przeglądarki jest akceptacja plików cookies.
Należy pamiętać, że zablokowanie cookies może mieć niekiedy nawet znaczący wpływ na
sposób prezentacji serwisu i na możliwość korzystania z niektórych jego funkcji.

Zmiana ustawień w popularnych przeglądarkach internetowych:
- Google Chrome

W menu (prawy górny róg) wybieramy Ustawienia, następnie „Pokaż ustawienia
zaawansowane” i tam w sekcji „Prywatność” klikamy w „Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki
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cookie” jest możliwe ustawienie różnych opcji takich jak: usuwanie plików cookie, blokowanie
lub zezwalanie na pliki cookie.
- Internet Explorer 6.0 i 7.0

W menu (prawy górny róg) klikamy: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk
Witryny. Za pomocą suwaka można ustawić poziom, następnie zatwierdzamy zmiany za
pomocą przyciska OK.
- Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Z listy „Program Firefox:”
wybieramy opcję: „będzie używał ustawień użytkownika”. Pojawi się wówczas możliwość
odznaczenia opcji „ Akceptuj ciasteczka”.
- Opera

W menu przeglądarki klikamy: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. Pojawi się wówczas
możliwość odznaczenia opcji Ciasteczka.
- Safari

W menu rozwijanym Safari wybieramy Preferencje a następnie klikamy w ikonę
Bezpieczeństwo. Następnie wybieramy poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki
cookie”.
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