Polityka plików cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu w celu
lepszego dopasowania funkcjonalności serwisu do Użytkownika
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu lub podmioty z
nim współpracujące.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
b. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych
materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. Serwis stosuje pliki cookie w następujących celach:
a. Funkcjonalne pliki cookie: pliki cookie stosowane w celu zwiększenia
przyjazności Serwisu dla odwiedzających ją użytkowników. Na przykład, plik
cookie stosowany jest w celu zapamiętania informacji pozostawionych na stronie
bramki kontroli wieku. Bez zapisania pliku cookie użytkownik musiałby wypełniać
formularz bramki kontroli wieku za każdym razem, kiedy chce odwiedzić Serwis.
Funkcjonalne pliki cookie Serwisu, które przechowywane są przez Operatora
serwisu na komputerze użytkownika, pozostają aktywne jedynie podczas
aktywności w Serwisie.
b. Pliki cookie Analytics: Operator serwisu stosuje pliki cookie Google Anaytics,
które pozwalają na analizowanie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z
Serwisu. Operator serwisu może dzięki nim poprawiać użytecznośś Serwisu. Aby
uzyskać więcej informacji odnośnie Google Analytics odwiedź
stronę www.google.com/analytics.
c. Pliki cookie należące do stron trzecich: Serwis zezwala na stosowanie plików
cookie wtyczek społecznościowych należących do stron trzecich. Umożliwia to
użytkownikom dzielenie się treściami zawartymi w Serwisie za pośrednictwem
sieci społecznościowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie
stron trzecich, należy zapoznać się z odpowiednimi politykami stron trzecich.

Zarządzanie plikami cookies.
1. Jeśli użytkownik nie chce, by na jego urządzeniu zapisywane były pliki cookies,
może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików

cookies może utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z
Serwisu
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies prosimy z listy poniżej wybrać
przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

