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W ramach naszej witryny 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. Więcej szczegółów na
naszej stronie.
Cel wykorzystywania plików cookies oraz zasady korzystania z nich
Pliki &bdquo;cookies&rdquo; używane na stronach internetowych wszystkich serwisów Mediów
Regionalnych pozwalają naszym Użytkownikom przede wszystkim na bezpieczne i jak najlepsze
korzystanie z nich. Pliki &bdquo;cookies&rdquo; umożliwiają między innymi logowanie do serwisu oraz
odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie dokumentów i informacji. Niniejsza Polityka
dotycząca plików &bdquo;cookies&rdquo; wyjaśnia, czym są pliki &bdquo;cookies&rdquo;, jakie są reguły
ich stosowania w serwisach Mediów Regionalnych, oraz jakie płyną korzyści z ich zastosowania.
Czym są pliki &bdquo;cookies&rdquo;
&bdquo;Cookies&rdquo; są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie
czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te są pomocne, gdyż
umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić. W serwisach
Mediów Regionalnych korzystamy z plików &bdquo;cookies&rdquo; z wielu powodów, np.: aby
dostosować nasze strony do preferencji użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić
skuteczność procedur bezpieczeństwa. Niektóre z tych funkcji są realizowane również przez inne
rozwiązania technologiczne. Dlatego też niniejsza polityka dotycząca plików &bdquo;cookies&rdquo;
odnosi się zarówno do typowych plików &bdquo;cookies&rdquo;, jak i innych mechanizmów spełniających
ten sam cel.
W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) &bdquo;niezbędne&rdquo; pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) &bdquo;wydajnościowe&rdquo; pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) &bdquo;funkcjonalne&rdquo; pliki cookies, umożliwiające &bdquo;zapamiętanie&rdquo; wybranych
przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka
lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) &bdquo;reklamowe&rdquo; pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W jaki sposób pliki &bdquo;cookies&rdquo; dopasowują serwisy internetowe do potrzeb Użytkownika
&bdquo;Cookies&rdquo; ułatwiają proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań
Użytkowników. Analityczne pliki &bdquo;cookies&rdquo; wykorzystywane są w celu oceny statystyk
wejść do serwisu internetowego, bo dzięki nim wiadomo, jakie są preferencje i oceny Użytkowników, co
pozwala nam ulepszać nasze serwisy internetowe.
Sposób zarządzania plikami &bdquo;cookies&rdquo; przez Użytkowników.
Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych
urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki &bdquo;cookies&rdquo;. W przypadku chęci zmiany domyślnych
ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem
zmian należy skorzystać z opcji &bdquo;Pomoc&rdquo; w menu używanej przeglądarki.
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