Polityka 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 Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu telpol.net.pl z siedzibą pod adresem
TELPOL PPMUE 41-506 Chorzów Batory ul. Racjonalizatorów 10.
4. 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) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. 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 wylogowania, 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.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” 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) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” 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) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
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7. 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. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów.
Czym są „cookies” (ciasteczka)?
To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie - ciastko), wysyłane przez
serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze,
laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
Wszystkie działające w internecie serwisy - wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy
internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo
działać dzięki wykorzystaniu plików „cookies”.
Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron
internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies”
możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.
Dlaczego na stronach internetowych pojawia się informacja o „cookies”?
Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie plików „cookies” wynika z przepisów
znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku.
Nowelizacja ta bazuje na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego, jednak poszczególne
kraje Unii Europejskiej samodzielnie wypracowują przepisy szczegółowe. Podobna nowelizacja,
jaka ma miejsce teraz w Polsce, nastąpiła już w innych krajach europejskich, jak Wielka Brytania
czy Francja.
Jak wyglądają „cookies”?
Pliki „cookies” składają się z szeregu liter i cyfr, w których zapisane są różne informacje
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.
Co nam dają pliki „cookies”?
Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich
zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do
oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

Czy są różne rodzaje cookies?
Tak. Rozróżniamy trzy rodzaje plików cookies:
„Cookies” sesyjne - są to tymczasowe pliki przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu
zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki są obowiązkowe, aby
niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
„Cookies” stałe - dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np.
zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te pliki
pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można
dokonać w ustawieniach przeglądarki.
„Cookies” podmiotów zewnętrznych - (ang. third parties cookies) - to pliki pochodzące np. z
serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map
umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki
pozwalają dostosowywać reklamy - dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być
bezpłatne - do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność
działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę
internetową reklamodawcy).
Czy „cookies” są niebezpieczne?
Nie, pliki „cookies” to małe kawałki tekstu. Nie są programami komputerowymi i nie mogą być
wykorzystywane jako kody. Ponadto, nie mogą być także wykorzystywane do rozpowszechniania
wirusów i każdy użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami „cookies”.
Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystamy.
Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o „cookies”?
• Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana
czyjakolwiek tożsamość;
• „Cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron
internetowych - pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
• Dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi
użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
• Nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów - nie wpływają
na sposób ich działania;
• Nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w
oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
• Domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych
jedynie serwerowi, który je utworzył;
• Na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do
serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do
indywidualnych preferencji.

