
ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES 

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES I DLACZEGO SĄ STOSOWANE? 

Pliki cookies są to małe pliki, które są wysyłane przez serwis internetowy, a następnie 
zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, laptopie), z którego 
Państwo korzystają podczas przeglądania naszej strony internetowej. Pliki cookies 
wykorzystywane są w celu ułatwienia Państwu przeglądania stron internetowych oraz 
zwiększenia jakości ich odbioru. Pliki cookies nie są szkodliwe dla Państwa urządzeń, nie 
przenoszą wirusów ani żadnych szkodliwych plików.  

Prosimy o kliknięcie w wyznaczone pole, jeśli wyrażają Państwo zgodę na 
wykorzystywanie przez nas plików cookies na naszej stronie internetowej. Jeśli nie 
wyrażają Państwo zgody, prosimy o zapoznanie się z instrukcją (w pkt. 3 poniżej), 
dotyczącą zmiany ustawień plików cookies.  

2. JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIES SĄ PRZEZ NAS WYKORZYSTYWANE? 

3. JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES? 

Pliki cookies pozwalają korzystać z naszej strony internetowej w najbardziej efektywny 
sposób. Jeśli jednak nie wyrażają Państwo zgody na ich wykorzystywanie, prosimy o 
zapoznanie się z instrukcją zmiany ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce, 
z której Państwo korzystają. 

Proszę wyłączyć pliki cookies w Internet Explorer >> Proszę kliknąć w tym miejscu 

Proszę wyłączyć pliki cookies w Chrome >> Proszę kliknąć w tym miejscu 
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https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%253DDesktop&hl=pl
http://m.st
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Proszę wyłączyć pliki cookies w Safari >> Proszę kliknąć w tym miejscu 

Proszę wyłączyć pliki cookies w FireFox >> Proszę kliknąć w tym miejscu 

Proszę wyłączyć pliki cookies w Google Android >> Proszę kliknąć w tym miejscu 
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https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%25C5%2582%25C4%2585czanie%2520i%2520wy%25C5%2582%25C4%2585czanie%2520obs%25C5%2582ugi%2520ciasteczek
https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=pl&ref_topic=3422740&visit_id=0-636676745497646046-3602245855&rd=1

