Polityka Cookies
Cookies(inaczej ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, umieszczane na komputerze użytkownika w celu:






realizacji usługi udostępnianej przez witrynę i zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu (np.
zapisanie i zapamiętanie ustawień i preferencji, wprowadzania i zapisywania pewnych informacji, automatyczne
logowanie się,
tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności i oceny korzystania z witryny przez odwiedzających,
tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług
związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu,
zalogowania się i zestawienia sesji na witrynie.

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi udostępnianej przez spółkę Google, Inc. (zwanej dalej "Google") służącej do
analizy i monitorowania oglądalności/aktywności stron internetowych. Google Analytics korzyta z cookies. Informacje
generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą
przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach Google. Informacje o zabezpieczeniu danych przetwarzanych
przez Google, znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie
obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google
nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
Korzystanie z tej witrynyoznacza zgodę użytkownika na wykorzystywanie cookies, w tym na potrzeby działania „Google
Analytics". Korzystając z tej witryny użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Google danych użytkownika zawartych
w cookies w sposób i w celach określonych powyżej.
Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak
należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Wyłączenie
cookies , w szczególności doprowadzi do niemożności zalogowania się do witryny, przez usługi wymagające zalogowania
się i zestawienia sesji nie będą świadczona przez Wartę.
Więcej informacji, w tym informacje o wyłączeniu cookies dla różnych przeglądarek znajdują się na stronie:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

