COOKI ES
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowia dane informatyczne, w szczególnosci pliki tekstowe, które
przechowywane sa w urzadzeniu koncowym Uzytkownika Serwisu i przeznaczone sa do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraja nazwe strony internetowej, z której
pochodza, czas przechowywania ich na urzadzeniu koncowym oraz unikalny numer.
CBB wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji zwiazanych z korzystaniem
z Serwisów przez Uzytkowników i nie zbiera w sposób automatyczny zadnych innych informacji
o Uzytkowniku. Dzialanie to nie sluzy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych. Istnieje
mozliwosc wylaczenia funkcji cookies za pomoca odpowiedniej konfiguracji ustawien przegladarki
internetowej wykorzystywanej przez Uzytkownika, jednak moze to spowodowac utrate dostepu do
niektórych funkcji serwisu.
W serwisach CBB pliki cookies wykorzystywane sa w celu:
• dostosowania zawartosci stron internetowych Serwisu do preferencji Uzytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególnosci pliki te pozwalaja rozpoznac
urzadzenie Uzytkownika Serwisu i odpowiednio wyswietlic strone internetowa, dostosowana
do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagaja zrozumiec, w jaki sposób Uzytkownicy Serwisu korzystaja
ze stron internetowych, co umozliwia ulepszanie ich struktury i zawartosci;
Czy m oge zr ezy gnow ac z akcept ow an ia cookies?
Czynnosci zwiazane z przechowywaniem i wysylaniem ciasteczek sa obslugiwane przez przegladarki
internetowe i sa niewidoczne dla uzytkownika. Wiekszosc uzywanych przegladarek domyslnie
akceptuje Ciasteczka. Jednakze uzytkownik, moze ustawic tak przegladarke, by móc odrzucac prosby
o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Mozna to zrobic za pomoca ustawien w
przegladarce. Zanim zdecydujesz sie zmienic domyslne ustawienia pamietaj jednak, ze wiele
Ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wylaczenie Ciasteczek moze miec wplyw na
to jak bedzie sie wyswietlac nasza strona w Twojej przegladarce.
Jak w yl aczyc obsluge ciast eczek?
Dla przegladarki Firefox:
1. Na górze okna przegladarki nacisnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu
Narzedzia) i wybierz Opcje.
2. Nastepnie wybierz panel Prywatnosc.
3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox wybierz opcje: bedzie uzywal ustawien historii
uzytkownika.
4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by wlaczyc, odznacz, by wylaczyc obsluge ciasteczek.
5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek.
6. Nacisnij przycisk OK, by zamknac okno opcji.
Dla przegladarki Google Chrome:
1. Kliknij menu Chrome na pasku narzedzi przegladarki.
2. Wybierz Ustawienia.
3. Kliknij Pokaz ustawienia zaawansowane.
4. W sekcji Prywatnosc kliknij przycisk Ustawienia tresci.
5. W sekcji Pliki cookie mozesz zmienic nastepujace ustawienia plików cookies.
Domyslne blokowanie plików cookie
• Blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze
danych z witryn. Pamietaj, ze to ustawienie uniemozliwia dzialanie wiekszosci stron, które
wymagaja zalogowania sie.
• Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjatki i blokuj
tworzenie plików cookie innych firm. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie
pochodzacych z witryny plików cookie innych firm, nawet jesli witryna zostala dodana do listy
Wyjatki i moze tworzyc pliki cookie na komputerze.
Domyslne zezwalanie na pliki cookie

•

Jesli chcesz zezwalac zarówno na wlasne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na
przechowywanie danych lokalnie.
• Aby akceptowac tylko wlasne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjatku wszystkie
pliki cookie innych firm.
Dla przegladarki Internet Explorer 9:
1. W oknie przegladarki kliknij przycisk Narzedzia, a nastepnie kliknij polecenie Opcje
internetowe.
2. Kliknij karte Prywatnosc, a nastepnie w obszarze Ustawienia przesun suwak do najwyzszego
polozenia, aby zablokowac wszystkie pliki cookie, lub do najnizszego polozenia, aby zezwolic
na wszystkie pliki cookie, a nastepnie kliknij przycisk OK.
CBB informuje, ze w momencie polaczenia sie przez Uzytkownika z Serwisem, w logach systemowych
pojawiaja sie informacje o numerze (w tym IP) i rodzaju urzadzenia koncowego Uzytkownika, a takze
czasu polaczenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczace aktywnosci Uzytkownika
w Serwisie. CBB w celach technicznych przetwarza te informacje zgodnie z przepisami obowiazujacego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
CBB oswiadcza, iz dolozy staran, aby zapewnic Uzytkownikowi wysoki poziom bezpieczenstwa
w zakresie korzystania z Serwisów, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych,
technicznych i fizycznych zabezpieczen danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym
zniszczeniem, utrata, nieupowaznionym ujawnieniem lub udostepnieniem.
Dane dotyczace uzytkowników niniejszego serwisu moga byc ujmowane i ujawniane w formie
statystyk, przy czym statystyki te nie zawieraja danych umozliwiajacych identyfikacje uzytkowników.

