
Polityka cookies 

Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi 

ustawieniami przeglądarki i polityką strony dotyczącą cookies. 

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza 

internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się 

odwołujemy pokazując np. multimedia. 

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych 

ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. 

Ciasteczka (cookies) w komputerach są m.in. niezbędne do tego, by przeglądarka pamiętała 

preferencje użytkownika lub ostatnie miejsce jego wizyty na stronie, a odwiedzana 

kilkakrotnie strona nie serwowała tych samych reklam. Istnieje też ryzyko, że szpiegujące 

ruchy użytkownika w Internecie ciasteczka naruszają jego prywatność. 

Komisja Europejska uznała, że należy wiedzieć jak najwięcej o instalacji ciasteczek. 

Konieczność odpowiadania przy każdym wejściu na nową stronę, czy ktoś cookies chce, czy 

nie, byłaby bardzo uciążliwa. 

Dzięki zmianie w prawie użytkownik może wyrazić zgodę za pomocą ustawień przeglądarki 

– tam ustawi poziom, ile i jakich chce ciasteczek. Przyjęto zasadę, że użytkownik musi być o 

kwestii i działaniu cookies poinformowany. Od chwili uzyskania informacji o cookies każda 

jego decyzja (a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki 

umożliwiających przetwarzanie cookies) będzie wyrazem świadomego aktu woli. Przepis 

wszedł w życie 22 marca 2013 r. 

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do 

całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony 

danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto 

pocztowe. 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji instruuje, jak można ustawić poziom ochrony przed 

cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach: 

Google Chrome 

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia 

zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji 

„Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: 

Usuwanie plików cookie 

Domyślne blokowanie plików cookie 

Domyślne zezwalanie na pliki cookie 

Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki 

Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen 

Internet Explorer 6.0 i 7.0 



Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, 

przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. 

Mozilla Firefox 

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: 

„będzie używał ustawień użytkownika”. 

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka. 

Opera 

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. 

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka. 

Safari 

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu 

wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”. 

 


