Polityka plików cookies
Zarządzaj ustawieniami plików cookies
Czym jest cookie (ciasteczko)?
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem ze strony przez
użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu użytkownika (np. w pamięci przeglądarki internetowej), zaś
strona lub właściciele danych cookies mogą uzyskiwać do nich dostęp. W zależności od rodzaju, pliki cookies są usuwane po
zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej informacji
o sposobie funkcjonowania plików cookies znajdziesz np. na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Możesz
udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W
zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków
przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne
witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już
przechowywane w Twoim urządzeniu. Jeżeli przeglądarka akceptuje określone pliki cookies, oznacza to, że wyrażasz zgodę na
wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia
warunków przechowywania są dostępne na stronach producenta lub dewelopera oprogramowania. Brak zgody na
wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności strony nie będzie działać poprawnie lub
przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności strony, zalecamy wyrażenie zgody na przechowywanie i
uzyskiwanie dostępu do plików cookies. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez Nas, jak również przez inne podmioty.
Pliki cookies pozwalają Nam na dostosowanie strony do Twoich oczekiwań. Dokładne cele wykorzystywania plików cookies
określa poniższa tabela:
Jakich cookies używamy i dlaczego
Cookies wykorzystywane na naszej stronie dzielą się na następujące kategorie:
●

Niezbędne pliki cookies - czyli takie, bez których witryna nie będzie działała; tych cookies nie da się wyłączyć. Zwykle
używa się ich w odpowiedzi na czynności wykonywane przez użytkownika strony, wymagających od nas podjęcia
pewnych działań - takich jak zmiana ustawień prywatności, logowanie czy wypełnienie formularza.

●

Analityczne pliki cookies - umożliwiają nam zbieranie danych analitycznych, czyli liczenie odsłon i ruchu na stronie, co
pozwala ocenić i usprawnić jej działanie. Pliki te mogą pochodzić od nas lub od naszych usługodawców (np. Adobe,
Google, Akamai, Brightcove, Qualtrics). Dzięki nim dowiadujemy się, które strony czy filmy wideo są najbardziej i
najmniej popularne i widzimy, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie.

●

Funkcjonalne pliki cookies - umożliwiają naszej stronie wykonywanie dodatkowych funkcji i prowadzenie działań
personalizacyjnych, dostosowanych do wzorców interakcji danego użytkownika. Mogą pochodzić od nas lub od
naszych usługodawców, takich jak Adobe, których usługi dodaliśmy do naszej witryny.

●

Reklamowe pliki cookies - umieszczają w naszej witrynie partnerzy reklamowi, na przykład Adobe. Służą im do
budowania profilu zainteresowań użytkownika i przedstawiania mu odpowiednich reklam w czasie odwiedzin na
innych stronach.

●

Cookies „społecznościowe” umieszczają z kolei media społecznościowe, takie jak Twitter, LinkedIn czy Facebook, które
dodaliśmy do swojej witryny, by użytkownicy mogli udostępniać swoje treści znajomym i innym sieciom. Pliki te
umożliwiają śledzenie działania przeglądarki użytkownika na innych stronach i budowanie profilu jego zainteresowań.
Może to mieć wpływ na treść powiadomień, wyświetlanych danemu użytkownikowi w innych odwiedzanych przez
niego witrynach.

Aby sprawdzić, jakich cookies używa nasza witryna, należy kliknąć link „Zarządzanie preferencjami dotyczącymi cookies” na
początku tekstu.
Jak długo cookies pozostają w urządzeniu użytkownika?
Zależy to od tego, czy są to tzw. pliki „trwałe”, czy „sesyjne”. Trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę
sieciową i pozostanie tam do dnia utraty ważności, chyba że użytkownik wcześniej sam go usunie. Sesyjny plik cookie z kolei
traci ważność po zakończeniu sesji użytkownika, przy zamknięciu przeglądarki.

Sposoby kontroli cookies
Cookies można na różne sposoby kontrolować i nimi zarządzać. Należy jednak pamiętać, że ich usunięcie lub wyłączenie
może wpłynąć na działanie tej witryny - mogą ograniczyć jej działanie.

Jeżeli cookies nie są niezbędne naszej witrynie do prawidłowego działania, przy pierwszej wizycie zwracamy się do użytkownika
o wyrażenie zgody na ich stosowanie. Zgody udziela się lub odmawia klikając link „Zarządzanie preferencjami dotyczącymi
cookies” na początku tekstu.
Użytkownik może też zarządzać ustawieniami cookies we własnej przeglądarce. Szczegółowe informacje dotyczące takich
możliwości znajdują się pod linkiem www.aboutcookies.org
Zgoda na stosowanie cookies lub odmowa ich przyjęcia ograniczają się do strony, na której znajduje się niniejszy komunikat i
nie dotyczą innych witryn, które mogą być do niej podlinkowane. Dodatkowe informacje dotyczące cookies używanych przez
inne witryny znajdują się w umieszczonych na nich powiadomieniach dotyczących prywatności lub cookies.

Poczta elektroniczna
Możemy również korzystać z technologii umożliwiającej sprawdzenie, czy użytkownicy przeczytali, kliknęli lub przekazali dalej
określone wiadomości, przesłane im przez nas za pośrednictwem poczty elektronicznej - po to, by wzbogacić i uatrakcyjnić
naszą ofertę. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, by strona potwierdzała fakt otwarcia, kliknięcia czy przesłania dalej otrzymanej
od nas korespondencji, musi niestety zrezygnować z subskrypcji, bo nie ma możliwości wysyłania tych informacji bez
potwierdzania obiegu. Zarejestrowani subskrybenci mogą w dowolnym momencie zaktualizować preferencje dotyczące
wymiany informacji, kontaktując się z nami bezpośrednio. Można też zrezygnować z subskrypcji wykonując działania opisane
w otrzymywanej od nas korespondencji mailowej.

Zmiany informacji o cookies
Niniejsza informacja o cookies może podlegać okresowym zmianom, uznanym przez nas za konieczne. Jej zmiana taka wiąże
się ze zmianą daty aktualizacji umieszczonej na górze strony — zmieniona informacja o cookies będzie miała zastosowanie
wobec użytkowników oraz przekazywanych przez nich danych począwszy od daty aktualizacji.
Zachęcamy użytkowników do regularnego sprawdzania treści niniejszego komunikatu w celu uzyskania informacji na temat
sposobu wykorzystywania przez nas cookies.

