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POLITYKA
WYKORZYSTYWANIA
PLIKÓW COOKIES
Ta wersja dokumentu w języku polskim jest dostarczona wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma mocy
prawnej. Prawnie wiążącą jest wersja tego dokumentu w języku angielskim.
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Wprowadzenie
Niniejsza polityka opiera się na klasyfikacji plików cookies, ich funkcjach i celu ich używania.
Wyróżnia się cztery następujące kategorie plików cookies:
(1) ściśle wymagane pliki cookies,
(2) wydajnościowe pliki cookies,
(3) funkcjonalne pliki cookies,
(4) docelowe lub reklamowe pliki cookies
Istnieją dwa rodzaje plików cookies, wyróżniające się terminem ich ważności: sesyjne pliki
cookies i trwałe pliki cookies. Sesyjne pliki cookies tymczasowo są tworzone w podfolderze
przeglądarki użytkownika, gdy użytkownik odwiedza witrynę. Gdy tylko użytkownik opuści
witrynę, sesyjne pliki cookies są usuwane. Trwałe pliki cookies pozostają w podfolderze
przeglądarki i są aktywowane ponownie, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę internetową,
która utworzyła ten konkretny plik. Trwały plik cookies pozostaje w podfolderze przeglądarki
przez czas ustawiony w pliku cookie.
Pliki cookies są automatycznie przenoszone do historii przeglądania. Każdy z nich zwykle
zawiera:
• Nazwę serwera, z którego wysłano plik cookie
• Datę ważności pliku cookie
• Wartość numeryczną. Zazwyczaj to losowo generowany unikalny numer.
Serwer strony internetowej, który wysłał plik cookie, używa tego numeru do rozpoznania
użytkownika, gdy wraca na stronę lub przechodzi ze strony na stronę. Tylko serwer, który wysłał
plik cookie, może go zidentyfikować i używać.
Plik cookie to ciąg tekstowy informacji przesyłanych przez stronę internetową w pliku cookie
przeglądarki na dysku twardym komputera, aby strona mogła Cię zapamiętać.
Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której został uzyskany plik cookie, datę ważności
pliku cookie oraz wartość numeryczną, która jest zwykle losowo generowanym unikalnym
numerem. Większość witryn korzysta z dwóch popularnych rodzajów plików cookies: pliki
cookies sesji, które są tymczasowymi plikami cookies przechowywanymi w przeglądarce do
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momentu opuszczenia strony przez użytkownika, oraz trwałymi plikami cookies, które pozostają
w historii przeglądarki znacznie dłużej (czas ten będzie zależał od ważności określonego pliku
cookie).
Pliki cookies są używane, aby strona internetowa mogła szybko wybierać treści zgodnie z
zainteresowaniami użytkownika.
Czym są pliki cookies
Pliki cookies to małe fragmenty danych przesyłane przez przeglądarkę na odwiedzaną stronę
internetową, umożliwiające wykonywanie określonych funkcji w witrynie i określanie jej
zawartości zgodnie z preferencjami użytkownika. Pliki cookies są przechowywane w
przeglądarce internetowej. Pliki cookies mogą przechowywać dane o stronach, dla których
podałeś dane osobowe (na przykład hasło), ale tylko po otrzymaniu powiadomienia o tym i
wyrażeniu zgody na przechowywanie tych informacji.
Pliki cookies mogą być używane na niektórych stronach witryny, aby zapewnić użytkownikom
bardziej spersonalizowane wyszukiwanie w Internecie; nie służą one do określania tożsamości
osoby odwiedzającej witrynę.
Jakich plików cookies używamy?
Sesyjne pliki cookies
Te pliki cookies są tymczasowe, ponieważ są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki.
Sesyjne pliki cookies służą do przechowywania informacji, które nam przekazujesz, poruszając
się po każdej sekcji naszej witryny. Możesz zrezygnować z sesyjnych plików cookies przy
użyciu ustawień prywatności przeglądarki, ale warto pamiętać, że może to negatywnie wpłynąć
na późniejszą nawigację po naszej witrynie, szczególnie jeśli zrezygnujesz z tego rodzaju plików
cookies na wszystkich stronach internetowych.
Analityczne pliki cookies
Analityczne pliki cookies mogą być tymczasowymi lub stałymi plikami cookies, których
używamy do śledzenia, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny i jak długo. Analityczne pliki
cookies nie ujawniają żadnych danych osobowych związanych z Twoją osobą, ale pomagają
nam poprawić jakość dostarczanych przez nas treści. Sprawdź ustawienia prywatności
przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak możesz zrezygnować z analitycznych plików cookies.
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Funkcjonalne pliki cookies
Funkcjonalne pliki cookies rejestrują i przechowują opcje, których używasz na naszej stronie,
aby zapewnić najbardziej płynne i wydajne korzystanie z witryny. Na przykład pliki cookies
zapamiętują wybrany język przy każdej wizycie na naszej stronie. Jeśli chcesz zrezygnować z
funkcjonalnych plików cookies, zapoznaj się z ustawieniami prywatności przeglądarki.
Pliki cookies stron trzecich
Te pliki cookies są używane przez strony trzecie i głównie serwisy społecznościowe, takie jak
Google+, Facebook czy YouTube. Pliki cookies stron trzecich pozwalają nam oferować proste
sposoby udostępniania naszych treści w sieciach społecznościowych, a także udostępniać Ci
materiały wideo, które publikujemy na YouTube. Możesz wyłączyć korzystanie z tych plików
cookie za pomocą ustawień prywatności przeglądarki, ale pamiętaj, że spowoduje to również
wyłączenie wszystkich opisanych powyżej funkcji.
Dlaczego używamy plików cookies
Jak wspomniano wcześniej, używamy plików cookies, aby zapewnić optymalną funkcjonalność
naszej strony internetowej i zapewnić wysokiej jakości treści zgodnie z osobistymi
preferencjami. Jako zarejestrowany broker gwarantujemy Ci, że wszelkie dane osobowe, które
powierzysz nam za pośrednictwem naszej strony internetowej, nie będą udostępniane stronom
trzecim. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak
wykorzystujemy Twoje dane. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami.
Celem tych zasad jest spełnienie wymagań dotyczących korzystania z plików cookies i
określenie działań, które musi podjąć dział IT, aby wdrożyć, przechowywać i wykorzystywać
pliki cookies z witryny firmy. Wymagania te muszą być przestrzegane zgodnie z zasadami
ochrony systemów i danych firmy przed nieautoryzowanym dostępem lub niewłaściwym
użyciem.
Zastosowanie tej polityki pozwoli sformułować pewne oczekiwania użytkowników. Ważne jest,
aby strona działała zgodnie z ustalonymi zasadami, unikając niewłaściwej klasyfikacji plików
cookies i ich nieprawidłowego opisu. Dlatego ta polityka pomaga zachować zgodność z
normami prawnymi.
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