
Polityka cookies 
Czym są pliki „cookies”? 
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, 
w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych 
użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te 
pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić 
stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. 
„Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, 
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 
Do czego używamy plików „cookies”? 
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron 
internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze 
stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, 
zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób 
użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich 
struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. 
 
Jakich plików „cookies” używamy? 
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. 
Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu 
użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia 
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na 
urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików 
„cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. 
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony 
internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, 
podlegają ich własnej polityce prywatności. 
 
Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe? 
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane 
wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. 
Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich 
osobom nieuprawnionym. 
  



Usuwanie plików „cookies” 
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 
domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu 
końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby 
blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach 
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu 
na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i 
sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach 
oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre 
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 
 
Jak usunąć pliki „cookies” w  przeglądarce internetowej? 
Mozilla Firefox 
Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na 
przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy: 

1. kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk 
„Firefox”) i wybrać „Opcje”; 

2. następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane 
ustawienia; 

3. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy 
kliknąć w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn; 

4. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”. 

Microsoft Internet Explorer 
Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorerzezwalają na 
przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z 
serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia 
należy: 
1. kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”; 
2. wybrać zakładkę „Prywatność”; 
3. za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje 

cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich 
cookies); 

LUB: 
1. kliknąć przycisk „Zaawansowane” i samodzielnie wybrać żądane 

ustawienia; 
2. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć 

w „Witryny” i wybrać własne ustawienia dla witryn; 
3. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”. 

  



Google Chrome 
Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na 
przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy: 
1. kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”; 
2. kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony; 
3. wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”; 
4. wybrać żądane ustawienia; 
5. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć 

w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn; 
6. aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”. 

Opera 
Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie 
plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy: 
1. kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie 

„Ciasteczka”; 
2. zaznaczyć żądane ustawienia; 
3. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść 

na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem 
myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty 
„Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia; 

4. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”. 

Safari 
Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie 
plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy: 
1. w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”; 
2. kliknąć ikonę „Prywatność”; 
3. zaznaczyć żądane ustawienia; 
4. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć 

w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn. 
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