Polityka dotycząca plików Cookies
Cel wykorzystywania plików cookies oraz zasady korzystania z nich
Pliki cookies używane na naszej stronie internetowej wykorzystywane są w celach
statystycznych oraz pozwalają Użytkownikom na bezpieczne i jak najlepsze korzystanie z serwisu.
Pliki cookies umożliwiają między innymi logowanie do serwisu oraz odpowiednią
personalizację wyświetlanych na stronie dokumentów i informacji.

Czym są pliki Cookies
Cookies są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie
czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te są pomocne,
gdyż umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić.
W naszym serwisie korzystamy z plików cookies z wielu powodów, np.: aby dostosować nasze strony
do preferencji użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur
bezpieczeństwa. Niektóre z tych funkcji są realizowane również przez inne rozwiązania
technologiczne. Dlatego też niniejsza polityka dotycząca plików cookies odnosi się zarówno
do typowych plików cookies, jak i innych mechanizmów spełniających ten sam cel.
W ramach serwisu stosowane są pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu (np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach serwisu), służące do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu), umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych serwisu, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika (np. w zakresie wybranego języka
lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.).

Sposób zarządzania plikami cookies
przez Użytkowników
Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych
urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki cookies. W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień
można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian
należy skorzystać z opcji Pomoc w menu używanej przeglądarki.
Pliki cookies pozwalają na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z serwisów www.
Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.

