Polityka plików cookie

Podobnie jak większość innych stron WWW stosujemy pliki cookie i podobne technologie, aby
zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z naszego serwisu, co umożliwia nam ciągłe wprowadzanie
usprawnień.
Google Analytics to usługa świadczona przez firmę Google, Inc. Wykorzystujemy usługę Google
Analytics a w związku z tym wykorzystujemy statystyczne pliki cookie, aby pomóc nam analizować, w
jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu. Pliki cookie dostarczają nam anonimowych
informacji, takich jak na przykład fakt, że odwiedzająca osoba ogląda określone strony naszego serwisu.
Stosujemy trwałe pliki cookie. Pozostają one na komputerze po przejściu w tryb offline.
Podczas każdej interakcji z serwerami naszej strony pliki cookie automatycznie identyfikują przeglądarkę.
Jeżeli nie chcesz, abyśmy zbierali informacje o plikach cookie, możesz wyłączyć zapisywanie ich w
przeglądarce.
Przeglądarki (takie jak Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome…) są początkowo skonfigurowane do
automatycznego akceptowania plików cookie. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować
lub usunąć pliki cookie zapisywane przez nią w urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej o zmianie lub
modyfikacji konfiguracji przeglądarki — patrz instrukcja obsługi przeglądarki.
Zdecydowanie się na korzystanie z naszego serwisu bez blokowania lub wyłączenia plików cookie
oznacza zgodę na wykorzystanie tych plików cookie oraz na wykorzystanie przez nas (zgodnie z niniejszą
polityką oraz resztą naszej polityki prywatności) wszelkich informacji zebranych przy użyciu tych
technologii.
Załączono plik cookie z którego będziemy korzystać.
Rodzaj

Typ

Nazwa

Niezbędny

Pliki Cookies
Wordpress

worpdress_*
wp-settings-*

Funkcjonalność Pliki cookie z
preferencjami

Funkcja

Niniejszy serwis stosuje platformę
Wordpress jako platformę do zarządzania
treścią. Pliki cookies są stosowane do
zapisywania interakcji z serwisem oraz
zapisywania uprawnień do dostępu do stron
wymagających uwierzytelnienia. Informacja
zapisywana przez te pliki cookies nie może
być wykorzystywana do celów
komercyjnych. Są one niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania serwisu, a
jeżeli się je wyłączy to kilka z jego funkcji
nie będzie działać.
Pliki cookie z preferencjami pozwalają na
redirect
dispatchDisclaimer zapisanie wyborów i preferencji
użytkownika.
Pozwalają one na zapisanie opcji wyboru
języka serwisu oraz wyświetlenie wersji
serwisu odpowiedniej dla danego kraju.
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Strony trzecie

Pliki cookie ze
statystykami

_utma
_utmb
_utmc
_utmz
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Te pliki cookies są zapisywane na
komputerze przez zewnętrzne serwisy,
których usługi są wykorzystywane przez tę
witrynę.
Korzystamy z usługi Google Analytics do
zbierania informacji statystycznych o
odwiedzających nas osobach.
Usługa Google Analytics zapisuje informacje
takie jak rodzaje stron odwiedzane przez
użytkownika, ilość czasu spędzaną w obrębie
witryny, sposób dostania się na stronę oraz
rodzaj klikanych łączy.
Dane są pozyskiwane w oparciu o znacznik
JavaScript obecny na stronach naszego
serwisu.
Nie zbieramy żadnych informacji osobistych
(np. nazwy i adresu), które mogą posłużyć do
identyfikacji.

