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Polityka cookies
Polityka cookiesÂ
Polityka cookies Serwis nie zbiera w sposÃłb automatyczny Åźadnych informacji, z wyjÄ…tkiem
informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowiÄ… dane informatyczne,
w szczegÃłlnoÅ›ci pliki tekstowe, ktÃłre przechowywane sÄ… w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym UÅźytkownika
Serwisu i przeznaczone sÄ… do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierajÄ… nazwÄ™ strony internetowej, z ktÃłrej pochodzÄ…, czas przechowywania ich na
urzÄ…dzeniu koÅ„cowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczajÄ…cym na urzÄ…dzeniu
koÅ„cowym UÅźytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujÄ…cym do nich dostÄ™p jest Ation
Wizualizacje. Pliki cookies wykorzystywane sÄ… w celu: dostosowania zawartoÅ›ci stron internetowych
Serwisu do preferencji UÅźytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczegÃłlnoÅ›ci pliki te pozwalajÄ… rozpoznaÄ‡ urzÄ…dzenie UÅźytkownika Serwisu i odpowiednio
wyÅ›wietliÄ‡ stronÄ™ internetowÄ…, dostosowanÄ… do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia
statystyk, ktÃłre pomagajÄ… zrozumieÄ‡, w jaki sposÃłb UÅźytkownicy Serwisu korzystajÄ… ze stron
internetowych, co umoÅźliwia ulepszanie ich struktury i zawartoÅ›ci; utrzymanie sesji UÅźytkownika
Serwisu (po zalogowaniu), dziÄ™ki ktÃłrej UÅźytkownik nie musi na kaÅźdej podstronie Serwisu
ponownie wpisywaÄ‡ loginu i hasÅ‚a; W ramach Serwisu stosowane sÄ… dwa zasadnicze rodzaje
plikÃłw cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "staÅ‚e" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" sÄ…
plikami tymczasowymi, ktÃłre przechowywane sÄ… w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym UÅźytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyÅ‚Ä…czenia oprogramowania (przeglÄ…darki
internetowej). "StaÅ‚e" pliki cookies przechowywane sÄ… w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym UÅźytkownika
przez czas okreÅ›lony w parametrach plikÃłw cookies lub do czasu ich usuniÄ™cia przez UÅźytkownika.
W wielu przypadkach oprogramowanie sÅ‚uÅźÄ…ce do przeglÄ…dania stron internetowych
(przeglÄ…darka internetowa) domyÅ›lnie dopuszcza przechowywanie plikÃłw cookies w urzÄ…dzeniu
koÅ„cowym UÅźytkownika. UÅźytkownicy Serwisu mogÄ… dokonaÄ‡ w kaÅźdym czasie zmiany
ustawieÅ„ dotyczÄ…cych plikÃłw cookies. Ustawienia te mogÄ… zostaÄ‡ zmienione w szczegÃłlnoÅ›ci
w taki sposÃłb, aby blokowaÄ‡ automatycznÄ… obsÅ‚ugÄ™ plikÃłw cookies w ustawieniach
przeglÄ…darki internetowej bÄ…dÅº informowaÄ‡ o ich kaÅźdorazowym zamieszczeniu w urzÄ…dzeniu
UÅźytkownika Serwisu. SzczegÃłÅ‚owe informacje o moÅźliwoÅ›ci i sposobach obsÅ‚ugi plikÃłw cookies
dostÄ™pne sÄ… w ustawieniach oprogramowania (przeglÄ…darki internetowej). Operator Serwisu
informuje, Åźe ograniczenia stosowania plikÃłw cookies mogÄ… wpÅ‚ynÄ…Ä‡ na niektÃłre
funkcjonalnoÅ›ci dostÄ™pne na stronach internetowych Serwisu.
WiÄ™cej informacji na temat plikÃłw cookies dostÄ™pnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglÄ…darki
internetowej.
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