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Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się
informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin naszych serwisów. Nigdy
nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.

Pliki z logami

Zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają
Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP
SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla
Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego
serwisu.

Pliki cookies

Nasze erwisy internetowe używają plików cookies (tzw. "ciasteczka"). Pliki cookies umożliwiają
dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest
analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies
pozwalają nam na dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom
cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać nasze serwisy internetowe tak aby korzystanie
z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.

Pliki cookies stosowane w naszych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani
innych informacji zebranych od użytkowników.
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Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies
oznacza zgodę na wykorzystanie tego mechanizmu, udzielona przez Internautę.

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich
preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to
poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np.
zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach
dostępne są na poniższych stronach:
-

w przeglądarce Opera
w przegladarce Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Safarii

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu
gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze
stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu
opisanych.
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