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Polityka odnosi się do plików cookies w obrębie portalu www.stogi.info.pl

Co to są pliki cookies? 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. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies nie
zawierają danych osobowych.
Do czego używamy plików cookies? Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a)
dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Czytelnika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
Czytelnika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;
b)
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Czytelnicy korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Czytelnika
Jakie pliki cookies są używane? Wyróżniamy dwa rodzaje plików cookies: – sesyjne – pliki
tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Czytelnika, aż do wylogowania ze strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
- stałe – pozostają na urządzeniu czytelnika przez czas określony w parametrach plików
cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Czytelnika.
Czy można usunąć pliki cookies? Tak. Przeglądarki internetowe zwykle są ustawione na
automatyczne przyjmowanie plików cookies, ale można zmienić ustawienia przeglądarki tak by
ciasteczka były zablokowane. Zablokowanie lub ograniczenie stosowania plików cookies może
wpłynąć na niektóre funkcjonalności portalu.
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której
używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
-

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Urządzenia mobilne:
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-

Android
Safari
Windows Phone
Blackberry

Flash cookies
Serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików cookie
odtwarzacza Flash w konkretnych domenach: http://www.adobe.com/products/flashplayer/secu
rity
.

Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookie odtwarzacza Flash
prawdopodobnie wpłynie na działanie aplikacji opartych na technologii Flash, zaś wyłączenie
plików cookie odtwarzacza Flash na stronie www.stogi.info.pl uniemożliwi odtwarzanie
większości treści.
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