
Pliki Coockies 

Szanowni Państwo, 

Nasza witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Powyższe pliki cookies zapewniają 
użytkownikom spersonalizowany wygląd witryny oraz służą do zbierania informacji o 
korzystaniu z witryny np. prowadzenia statystyk pozwalających na określenie popularności 
naszego serwisu. Korzystanie z serwisu oznacza, że cookies będą umieszczane na Twoim 
urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień w swojej 
przeglądarce dotyczących cookies. 

Korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo 
zgodę wykorzystywanie plików cookies. Wyłączenie plików cookies może spowodować, że 
niektóre elementy witryny nie będą się poprawnie wyświetlać. 

 Instrukcje wyłączenia plików cookies w konkretnych przeglądarkach: 

W każdej chwili możesz wyłączyć pliki cookies dla konkretnej witryny albo w ogóle dla 
wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki. 

 Mozilla Firefox 

1. W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje 
Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia 
pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn. 

2. Microsoft Internet Explorer 
W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". 
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem 
"Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych. 

3. Google Chrome 
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu 
przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz 
możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który 
prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki. 

4.  Opera 
Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i 
dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych 
plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej 
zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn 

5. Safari 
W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność".  
Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie. 

6. Smartfony i tablety 
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do 
zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej 
producenta Twojego urządzenia mobilnego. 

 


