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Używanie plików cookie na tej stronie
Podobnie jak większość stron internetowych, niniejsza strona używa plików cookie.
Polityka plików cookie opisuje wykorzystanie plików cookie na tej witrynie. Należy zauważyć, że
stosowanie C.D. Session cookies (które nie są przechowywane na stałe na komputerze
użytkownika i znikają z chwilą zamknięcia przeglądarki) umożliwia transmisję identyfikatorów sesji
niezbędnych do bezpiecznego i skutecznego przeglądania strony.
Sesyjne pliki cookie wykorzystywane na tej stronie pomagają chronić prywatność użytkowników i
zapobiegać pozyskiwaniu danych osobowych.
Co to jest plik cookie?
W celu uzyskania wszystkich ważnych informacji o plikach cookie, ich używaniu, oraz jak zmienić
ustawienia przeglądarki dotyczące korzystania z plików cookie, przeczytaj poniższy opis.
Plik cookie przeglądarki
Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez
przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz witryny internetowe. Pliki cookie mogą być
używane do różnych celów, w szczególności do zapamiętywania czy użytkownik odwiedził stronę
wcześniej lub do obliczania ilu nowych użytkowników odwiedziło stronę w ciągu miesiąca.
Możemy używać plików cookie do zbierania informacji o użytkowniku. Użytkownik może wybrać
opcję powiadamiania o każdym wysłaniu pliku cookie lub wyłączyć wszystkie pliki cookie,
zmieniając ustawienia przeglądarki poprzez wybranie „Wyłącz pliki cookie”.
Wyłączenie plików cookie może ograniczyć dostęp do niektórych funkcji zaprojektowanych w celu
zwiększenia wygody przeglądania tej strony. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania i
wyłączania plików cookie przeglądarki, przeczytaj ostatnią sekcję tej polityki.
Używamy różnych rodzajów plików cookie o różnych funkcjach. Możemy wykorzystywać stałe i
sesyjne pliki cookie w celu wspierania efektywnej nawigacji na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo do publikowania regularnie aktualizowanego zestawienia ze
wskazaniem rodzaju wykorzystywanych plików cookie oraz odniesień do konkretnego celu ich
użycia.
Zobacz podsumowanie głównie wykorzystywanych rodzajów technicznych plików cookie.
1. Ściśle Niezbędne Pliki Cookie (techniczne pliki cookie)
Te pliki cookie są niezbędne w celu przeglądania witryny i korzystania z określonych funkcji.
Zwykle oferowane przez tę witrynę usługi online mogą być niedostępne, jeżeli ich dostawa nie jest
oparta na Ściśle Niezbędnych Plikach Cookie.
Ściśle Niezbędne Pliki Cookie pozwalają użytkownikom na efektywne poruszanie się po stronach
internetowych podczas korzystania z różnych opcji i oferowanych usług. Mogą one identyfikować
sesje, zezwalać na dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie oraz zapamiętywać informacje o
sesji użytkowników.

Użytkownicy mogą blokować lub usuwać pliki cookie zmieniając opcje przeglądarki, wyłączając
lub usuwając pliki cookie. Może to jednak utrudnić dostęp do określonych obszarów witryny lub
korzystanie z oferowanych usług.
2. Wydajnościowe Pliki Cookie (analityczne pliki cookie)
My lub usługodawcy działający w naszym imieniu mogą używać Wydajnościowych Plików Cookie
na twoim urządzeniu nawigacyjnym. Informacje uzyskane dzięki Wydajnościowym Pliki Cookie
będą wykorzystywane wyłącznie przez nas lub w naszym imieniu.
Wydajnościowe Pliki Cookie zbierają anonimowe informacje na temat sposobu, w jaki użytkownicy
korzystają z witryny i jej różnych funkcji. Zebrane informacje mogą zostać wykorzystane do
personalizacji ustawień, pomiaru zaangażowania w wysyłane przez nas komunikaty oraz
sprawdzenia, czy w razie potrzeby pojawiają się komunikaty o błędach.
Wydajnościowe Pliki Cookie służą również do ograniczania liczby wyświetleń tej samej reklamy.
Nasze Wydajnościowe Pliki Cookie nie zbierają danych osobowych.
Kontynuując korzystanie z tej strony, udzielasz nam (oraz zewnętrznym reklamodawcom tej
witryny) zgody dla włączenie Wydajnościowych Plików Cookie na twoim urządzeniu nawigacyjnym.
Aby wyłączyć lub zarządzać Wydajnościowymi Plikami Cookie, zobacz ostatnią sekcję niniejszej
Polityki Plików Cookie.
Ta strona korzysta z Google Analytics, tj. narzędzia Google, które pomaga właścicielom witryn i
aplikacji zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z posiadanymi przez nich
treściami. Możesz użyć zestawu plików cookie do zbierania informacji i generowania statystyk
użytkowania witryny bez identyfikowania poszczególnych odwiedzających Google.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj
http://www.google.it/policies/privacy/
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Użytkownik może zażądać zawieszenia wykrywania i używania plików cookie (w tym adresu IP)
przez Google Analytics za pośrednictwem modułu dezaktywacji Google dla przeglądarki
użytkownika.
Formularz i więcej informacji dostępne są na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Istnieje kilka sposobów na zarządzanie plikami cookie i innymi technologiami śledzenia.
Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki cookie lub wybrać otrzymywanie ostrzeżenia
przed zaakceptowaniem pliku cookie z odwiedzanej strony internetowej, zmieniając ustawienia
przeglądarki.
Wyłączenie plików cookie w przeglądarce może ograniczyć dostęp do wszystkich interaktywnych
funkcji naszej witryny.
Jeśli użytkownik korzysta z wielu komputerów w różnych lokalizacjach, należy upewnić się, że
ustawienia każdej przeglądarki są ustawione zgodnie z jego preferencjami.
Użytkownik możesz usunąć wszystkie pliki cookie zainstalowane w folderze plików cookie swojej
przeglądarki. Każda przeglądarka ma różne procedury zarządzania ustawieniami.
Włączanie i wyłączanie plików cookie
Oprócz możliwości korzystania z narzędzi dostępnych dla przeglądarki w celu włączania lub
wyłączania poszczególnych plików cookie, witryna www.youronlinechoices.com wymienia

głównych dostawców współpracujących z operatorami witryn internetowych w celu gromadzenia i
wykorzystywania informacji do reklamy behawioralnej.
Użytkownik może wyłączyć lub włączyć dowolną spółkę lub dostosować swoje preferencje
indywidualnie dla każdej spółki.
Aby to zrobić, może on użyć narzędzi dostępnych na stronie www.youronlinechoices.com/it/le-tuescelte, aby sprawdzić swoje preferencje dotyczące reklamy behawioralnej.
Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronach:
www.allaboutcookies.org
www.youronlinechoices.com

