Polityka plików cookies
W ramach witryny zakopanecichawoda.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia
Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych
potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą
one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.

2. 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. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na Serwis;

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika

przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
_utma: dany typ pliku cookie jest zapisywany przez przeglądarkę Użytkownika (podczas jego
pierwszej wizyty na Serwisie). Plik ten wykorzystywany jest do celów analitycznych i
statystycznych, a dokładniej do identyfikacji unikalnych odwiedzin Użytkowników na
Serwisie. Plik jest usuwany po 2 latach od zapisania.

_utmb: plik cookie, służący do analizy sesji Użytkownika w trakcie przeglądania przez niego
kolejnych podstron Serwisu. Plik wygasa po 30 minutach bezczynności Użytkownika.

_utmc: dany plik współpracuje z plikiem _utmb i służy dokładniejszym analizom zachowań
Użytkownika. Plik jest usuwany natychmiast po zamknięciu przeglądarki przez Użytkownika.

_utmz: plik cookie przechowujący informacje dotycząca źródła, którego użył Użytkownik do
wejścia na Serwis. Plik obejmuje informacje czy odwiedziny nastąpiły bezpośrednio, z
wyszukiwarki internetowej, reklamy czy przekierowania z obcej witryny. Plik usuwany jest po
upływie 6 miesięcy.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

7. Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie plików cookies na swoim komputerze prosimy
zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa
przeglądarki internetowej.

Do najpopularniejszych przeglądarek należą:
- Firefox - http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s
- Internet Explorer - http://support.microsoft.com/kb/196955
- Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Opera - http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
- Safari - http://support.apple.com/kb/PH11913

Urządzenia mobilne:
- Safari - http://support.apple.com/kb/HT1677
- Android - http://support.google.com/?hl=pl&hlrm=en

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na Serwisie.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej.

