PLIKI COOKIES I INNE ZNACZNIKI
„Cookies” to pliki danych wysłane do przeglądarki za pośrednictwem serwera internetowego
i przechowywane na dysku twardym komputera, tabletu cyfrowego lub telefonu
komórkowego (zwanych dalej zbiorczo „Urządzeniami”).
Niektóre pliki cookies mogą zawierać prywatne informacje, które pomogą w
zidentyfikowaniu Urządzeń Użytkownika. Pomagają one Stronie zidentyfikować tę część
działań, która interesuje Użytkowników, a co za tym idzie, przekazywać im informacje
najbardziej dobrane do ich zainteresowań.
W szczególności Strona korzysta z plików cookies w celu: (i) utworzenia statystyk, np. oceny,
jak często odwiedzana jest Strona, regionów geograficznych, w których Użytkownik jest
umiejscowiony, (ii) poprawy funkcjonalności Strony oraz działania przeglądarki, np. ustalenie
hierarchii lub optymalizowanie Stron dla danego typu przeglądarki lub monitora, oraz (iii) ze
względów bezpieczeństwa, zwłaszcza przez przeciwdziałanie oszustwom i mailom
śmieciowym.
Pliki cookies stron trzecich mogą być przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i służą
personalizacji lub poprawie treści, w tym reklamowych, które mogą być użytkowane w
trakcie sesji przeglądania. Zależnie od środka, różne pliki stron trzecich mogą być
przechowywane, w tym zwłaszcza:
• Pliki cookies serwisów społecznościowych mogą być zainstalowane na Urządzeniach
Użytkownika, kiedy ten używa jednego z mediów, na których publikowana jest treść
serwisu społecznościowego. Prosimy zwrócić uwagę na politykę zarządzania plikami
cookies takich serwisów na stronach tychże serwisów społecznościowych.
• Pliki typu flash® cookies są przechowywane przez oprogramowanie Flash®
instalowane w celu wyświetlenia dynamicznych obiektów takich jak animowane
grafiki lub sekwencje wideo. Tak więc może się zdarzyć, że pliki typu flash® cookies są
instalowane, kiedy używana jest aplikacja Flash®. Prosimy zwrócić uwagę na politykę
zarządzania plikami cookies typu Flash® na stronie dostawcy oprogramowania.
• Pliki cookies do targetowania zdefiniowane przez strony trzecie takie jak
reklamodawcy mogą być używane w celu wyświetlania reklam, które będą lepiej
dopasowane do Użytkownika lub jego zainteresowań. Na przykład, Użytkownikowi
może wyświetlać się reklama naszego produktu, kiedy odwiedzi inne witryny. Mogą
być również używane w celu ograniczenia liczby wyświetleń reklamy oraz pomagać
ocenić efektywność kampanii reklamowej. Takie znaczniki mogą również śledzić
wizyty Użytkownika na innych stronach.
• Co więcej, możemy wprowadzać nasze własne pliki cookies do mediów należących
do stron trzecich, którzy są naszymi partnerami oraz którzy reklamują naszą markę lub
nasze produkty. Takie znaczniki mają na celu przede wszystkim przedstawienie
Użytkownikowi treści dostosowanej do jego zainteresowań jak również rejestrować
wyświetlanie Strony, w tym naszych reklam.
Kontynuując przeglądanie naszej Strony Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików
cookies przez Stronę, zgodnie z opisem w tym rozdziale.
Zazwyczaj przeglądarki internetowe są skonfigurowane tak, by akceptować wszystkie pliki
cookies. Oczywiście, można nie zgadzać się na ich użycie i odrzucać je lub usunąć je ze
swojego Urządzenia. Dlatego też można usunąć je z Urządzenia z pomocą strony pomocy w
używanej przeglądarce lub przez odrzucenie tych plików, przez dezaktywację opcji
zapisywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki Urządzenia.
W celu modyfikacji tych ustawień, należy wejść w menu przeglądarki w „Opcje” lub
„Preferencje”. Następujące hiperłącza dla najczęściej używanych przeglądarek mogą
okazać się przydatne, aby dowiedzieć się więcej o tych ustawieniach. Można również użyć
opcji „Pomocy” w przeglądarce, aby dowiedzieć się szczegółów.
Ustawienia obsługi cookie dla przeglądarki Explorer
Ustawienia obsługi cookie dla przeglądarki Firefox

Ustawienia obsługi cookie dla przeglądarki Google Chrome
Ustawienia obsługi cookie dla przeglądarki Safari
oraz
iOS
"Użytkownicy mogą ograniczyć lub zablokować pliki cookies, a także je usunąć poprzez
zmianę ustawień przeglądarki w zakładce prywatności lub poprzez zmianę ustawień danego
programu. Kwestię ustawień plików cookies Użytkownicy mogą sprawdzić w sekcji pomocy w
swojej przeglądarce. W takiej sytuacji Użytkownicy mogą jednak nie mieć dostępu do
wybranych obszarów Strony. Ponownie może również zostać wyświetlony komunikat z prośbą
o wyrażenie zgody na umieszczanie tych plików na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik
powinien pamiętać, że jeżeli używa innych Urządzeń w różnych lokalizacjach, powinien
upewnić się, że każda przeglądarka jest prawidłowo skonfigurowana zgodnie z jego
preferencjami ustawień cookie."
Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące plików cookies prosimy kierować na dane
teleadresowe PFM.

