Polityka prywatności i plików cookies (ciasteczek)
w serwisie AzPolisa.pl
Wstęp
Przepisy art. 173 ustawy „Prawo telekomunikacyjne" obowiązujące od 22 marca 2013 roku
zobowiązują właścicieli serwisu do poinformowania o możliwości rezygnacji z zapisywania
danych w plikach przeglądarki.
Korzystając z serwisu AzPolisa.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z polityką
ciasteczek. W przypadku, kiedy nie wyrażasz zgody na korzystanie z wyżej wymienionej
technologii zaleca się zrezygnowanie z korzystania ze strony AzPolisa.pl lub wyłączenie obsługi
ciasteczek w Twojej przeglądarce internetowej.

Czym są ciasteczka (cookies)?
Ciasteczka (ang. Cookies) to pliki komputerowe tworzone i zapisywane na urządzeniu z jakiego
Użytkownik odwiedza strony www w internecie. Pliki te umożliwiają między innymi identyfikację
urządzenia w celu prawidłowego wyświetlenia strony www. Do najczęstszych danych
przechowywanych przy pomocy wspomnianych wyżej plików należy pochodzenie w postaci
strony odsyłającej, czas życia ciasteczka, identyfikator przeglądarki internetowej czy też
unikalnego identyfikatora sesji użytkownika.

Jakich ciasteczek używamy?
Do prawidłowego działania strony AzPolisa.pl wykorzystujemy pliki sesyjne (session cookies)
oraz stałe (persistent cookies), które przechowywane są na urządzeniu końcowym z jakiego
korzysta Użytkownik. Dzięki plikom sesyjnym możemy identyfikować w serwisie użytkownika,
realizować logowanie się do serwisu i udostępniać funkcje serwisu. Pliki sesyjne są
przechowywane na urządzeniu do czasu wylogowania się z serwisu, zamknięcia przeglądarki
lub do czasy wygaśnięcia ważności ciasteczek. Pliki ciasteczka wykorzystywane są przed
podmioty (np. reklamodawców) współpracujące z właścicielami serwisu AzPolisa.pl na

podstawie których dopasowywane są reklamy do zainteresowań Użytkownika lub podejmowane
decyzje

związane

z

wyświetlaną

treścią.

Pliki

te wykorzystujemy również w celu

przechowywania indywidualnych ustawień Użytkownika związanych z działaniem i wyglądem
strony AzPolisa.pl. Oprócz tego ciasteczka pozwalają nam na monitorowanie wydajności i
funkcjonalności serwisu w celu późniejszego dostosowania go i ulepszenia.

Jak zablokować ciasteczka w przeglądarce?
Jeśli użytkownik nie chce, aby technologia ciasteczek była wykorzystywana przez serwis
AzPolisa.pl, może wyłączyć jej obsługę w ustawieniach oprogramowania (zazwyczaj
przeglądarka internetowa) służącego do odwiedzania serwisu. Poniżej zamieszczamy kilka
sposobów na dotarcie do wspomnianych ustawień na przykładzie kilku popularnych
przeglądarek internetowych. Przykłady te mogą nie pokrywać się z rzeczywistością, ponieważ
są to informacje orientacyjne. Z biegiem producenci wymienionych przeglądarek aktualizują
oprogramowanie, wprowadzają nowe rozwiązania i interfejsy przez co sposób na dotarcie do
ustawień moze być inny.

Firefox
Opcje > Prywatność

Chrome
Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści

Internet Explorer
Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Zaawansowane

Opera
Preferencje  Zaawansowane > Ciasteczka

