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Serwis www.rzekun.pl i forum.rzekun.pl używa plików "cookies" do prawidłowego działania
strony, m.in. do zapamiętywania stanu zalogowania, dostosowania do indywidualnych potrzeb
użytkowników, a także w celach statystycznych. Pliki cookie mogą także stosować  firmy
badawcze.

      

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dla cookies oznacza, że
będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia dla plików cookies można zmieniać w
przeglądarce internetowej.

  

 

  

Czym są pliki "cookies"?

  

Pliki "cookies" są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w
urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

  

 

  

Jak są skonstruowane "cookies"?

  

"Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki "cookies" mogą być
tymczasowe lub o charakterze stałym. Pliki tymczasowe pozostają na urządzeniu użytkownika,
aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). Pliki stałe pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas uwzględniony  w
parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
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Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

  

Nie.

  

 

  

Usuwanie plików "cookies"

  

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie
dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może je
zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki
internetowej lub być informowanym  o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie
użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies”
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Procedura
czyszczenia plików cookies może się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji.

  

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej.

 2 / 2


