
Polityka cookies

1.	 	Podmiotem	zamieszczającym	informacje	w	formie	plików	cookies	(tzw.	ciasteczek)	i	innych	podobnych	technologii	
w	urządzeniu	końcowym	Użytkownika	(np.	komputerze,	laptopie,	smartfonie,	smart	TV)	oraz	uzyskującym	do	nich	dostęp	są	
Minds of Hope Sp. z o.o.,	(Ulica	Marii	Curie-Skłodowskiej	3/88,	15	094	Białystok,	KRS:	0000786548,	NIP:	5423360814,	REGON:	
38338797600000,	dalej	MoH)	oraz	Zaufani Partnerzy	czyli	podmioty	z	nami	współpracujące,	na	przykład:	partnerzy	
świadczący	usługi	analityczne,	reklamodawcy,	twórcy	aplikacji,	sieciowe	agencje	reklamowe.

2.	 	Pliki	cookies	stanowią	dane	informatyczne,	w	szczególności	pliki	tekstowe,	które	przechowywane	są	w	urządzeniu	
końcowym	Użytkownika	MoH.	Cookies	zazwyczaj	zawierają	nazwę	domeny	serwisu	internetowego,	z	którego	pochodzą,	czas	
przechowywania	ich	na	urządzeniu	końcowym	oraz	unikalny	numer.	Pliki	cookies	nie	służą	identyfi	kacji	użytkownika	i	na	ich	
podstawie	nie	jest	ustalana	tożsamość	użytkownika.

3.	 	Strona	internetowa	wydawcy	może	umieścić	plik	cookie	w	przeglądarce,	jeśli	przeglądarka	to	umożliwia.	Co	ważne,	
przeglądarka	zezwala	stronie	internetowej	na	dostęp	jedynie	do	plików	cookies	umieszczonych	przez	tę	stronę,	a	nie	do	
plików	umieszczonych	przez	inne	strony	internetowe.

4.	 	Każdy	odrębny	cookie	tworzony	jest	przez	cztery	podstawowe	części:

	 	 a)		nazwa	strony	internetowej,	czyli	nazwa	domeny	bądź	też	subdomeny,	która	ustawiła	cookie;

	 	 b)		unikatowa	nazwa	cookie,	jaka	została	mu	przypisana	na	generującej	go	stronie	www;

	 	 c)		terminy	ważności	plików	cookie	–	niektóre	z	plików	wygasają	równocześnie	z	zamknięciem	przeglądarki	(są	to	tzw.	
cookie	sesje),	natomiast	inne	pliki	usuwane	są	w	sposób	automatyczny,	w	chwili	osiągnięcia	ustalonej	daty	ważności	
(tzw.	trwałe	cookie);

	 	 d)		wartość,	czyli	informacje	zawarte	w	pliku	cookie,	jakie	wykorzystywane	są	przez	stronę	www	do	prowadzenia	rejestru	
poprzednich	wizyt.

5.	 	Pliki	cookie	zawierają	podstawowe	informacje	na	temat	użytkowników	(takie	jak	identyfi	katory),	a	także	różnego	typu	
dane	umożliwiające	optymalizację	i	prawidłowe	prezentowanie	treści	zawartych	na	stronach	internetowych.	Informacje	
przechowywane	w	plikach	cookie	wykorzystywane	są	do	celów	takich	jak:

	 	 a)		rozpoznawanie	użytkowników,	którzy	logują	się	na	chronionych	stronach	internetowych,	a	tym	samym	zyskują	
możliwość	użytkowania	wielu	stron	internetowych,	bez	potrzeby	podawania	nazwy	i	hasła	użytkownika	przy	każdej	
stronie;

	 	 b)		stworzenie	rejestru	preferencji	użytkowników,	czyli	formatu	przeglądania	oraz	przeglądanych	zawartości,	bez	
konieczności	ustawiania	indywidualnych	preferencji	przy	każdej	wizycie	na	danej	stronie	www;

	 	 c)		przygotowanie	rejestru	stron,	jakie	odwiedzają	użytkownicy	–	na	tej	podstawie	pozyskiwane	są	dane,	które	ułatwiają	
wprowadzanie	usprawnień	w	treściach	widocznych	na	stronach,	a	także	w	sposobie	nawigacji	strony.

6.	 	Pliki	cookies	wykorzystywane	są	także	w	celu:

	 	 a)		dostosowania	zawartości	stron	internetowych	do	preferencji	Użytkownika	oraz	optymalizacji	korzystania	ze	stron	
internetowych;	w	szczególności	pliki	te	pozwalają	rozpoznać	urządzenie	Użytkownika	i	odpowiednio	wyświetlić	
stronę	internetową,	dostosowaną	do	jego	indywidualnych	potrzeb;

	 	 b)		tworzenia	statystyk,	które	pomagają	zrozumieć,	w	jaki	sposób	Użytkownicy	korzystają	ze	stron	internetowych,	co	
umożliwia	ulepszanie	ich	struktury	i	zawartości;

7.	 	W	ramach	strony	internetowej	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.

8.	 W	ramach	strony	internetowej	stosowane	są	następujące	rodzaje	plików	cookies:

	 	 a)		„niezbędne”	pliki	cookies,	umożliwiające	korzystanie	z	usług	dostępnych	w	ramach	strony	internetowej,	np.	
uwierzytelniające	pliki	cookies	wykorzystywane	do	usług	wymagających	uwierzytelniania	w	ramach	strony	
internetowej;

	 	 b)		pliki	cookies	służące	do	zapewnienia	bezpieczeństwa,	np.	wykorzystywane	do	wykrywania	nadużyć	w	zakresie	
uwierzytelniania	w	ramach	strony	internetowej;



	 	 c)		„wydajnościowe”	pliki	cookies,	umożliwiające	zbieranie	informacji	o	sposobie	korzystania	ze	stron	internetowych	
strony	internetowej;

	 	 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.;

Nazwa Dostawca Cel Data	ważności Rodzaj

aet-dismiss Disqus Niezbędne	do	prawidłowego	
działania	systemu	komentarzy	
Disqus	używanego	na	stronie.

Persistent HTML	Local	Storage

drafts.queue Disqus Niezbędne	do	prawidłowego	
działania	systemu	komentarzy	na	
stronie.

Persistent HTML	Local	Storage

qtrans_front_language adequate.digital Określa	preferowany	język	
odwiedzającego	i	jest	
wykorzystywane	do	ustawienia	
języka	witryny	przy	ponownej	
wizycie	użytkownika.

1	rok HTTP	Cookie

submitted_posts_cache Disqus Niezbędne	do	prawidłowego	
działania	systemu	komentarzy	na	
stronie.

Persistent HTML	Local	Storage

	 	 e)			„reklamowe”	pliki	cookies,	umożliwiające	dostarczanie	Użytkownikom	treści	reklamowych	bardziej	dostosowanych	
do	ich	zainteresowań.

9.	 	Podczas	odwiedzania	strony	internetowej	MoH	wyświetlane	jest	okno	z	komunikatem,	że	na	stronie	są	używane	pliki	cookies.	
Jeśli	osoba	odwiedzająca	stronę	internetową	MoH	zaznaczy	opcję	„Akceptuję”,	będzie	to	oznaczać,	że	wyraziła	zgodę	na	
wszystkie	pliki	cookie	znajdujące	się	na	stronie	internetowej	i	potwierdza,	że	przeczytała	informacje	o	plikach	cookie,	celach,	
dla	których	są	używane,	przypadkach,	gdy	informacje	są	przekazywane	stronom	trzecim.	

10.	 	W	przypadku	„niezbędnych”	plików	cookie	zgoda	nie	jest	wymagana,	ponieważ	te	pliki	cookie	zapewniają	pełne	i	ciągłe	
wyświetlanie	zawartości	na	stronie	internetowej.

11.	 	Jeśli	osoba	odwiedzająca	stronę	internetową	MoH	nie	chce,	aby	jej	urządzenie	korzystało	z	plików	cookies,	może	zarządzać	
wyborami	plików	cookies,	zaznaczając	je	na	liście	plików	cookies	wykorzystywanych	na	stronie	internetowej	–	w	stopce	na	
dole	strony	w	zakładce	„Ustawienia	Cookies”.	Zmiany/wybory	mogą	mieć	wpływ	na	funkcjonalność	strony	internetowej	
i	mogą	uniemożliwić	uzyskanie		spersonalizowanych	ofert	lub	reklam.

12.	 	Osoba	odwiedzająca	stronę	strony	internetową	MoH	w	każdej	chwili	może	zmienić	pliki	cookie,	na	których	używanie	zezwala	
lub	odmówić	korzystania	z	plików	cookie.	Można	zrezygnować	ze	wszystkich	plików	cookie	z	wyjątkiem	„wymaganych”.	
Wyrażenie	lub	wycofanie	zgody	odbywa	się	poprzez	wciśnięcie	odpowiedniego	przycisku	(stopka	na	dole	strony	w	zakładce	
„Ustawienia	Cookies”).

13.	 	Odbiorcą	informacji	z	cookies	zamieszczanych	w	urządzeniu	końcowym	Użytkownika	strony	internetowej	mogą	być	między	
innymi:	Google	LLC.

14.	 	MoH	może	korzystać	na	stronie	internetowej	z	usług	Google	Analytics,	Universal	Analytics	dostarczanych	przez	firmę	
Google	Ireland	Limited	(Gordon	House,	Barrow	Street,	Dublin	4,	Irlandia).	Usługi	te	pomagają	MoH	prowadzić	statystyki	
i	analizować	ruch	na	stronie	internetowej.	Gromadzone	dane	przetwarzane	są	w	ramach	powyższych	usług	do	generowania	
statystyk	pomocnych	w	administrowaniu	stroną	internetową	i	analizie	ruchu	na	stronie	internetowej.	Dane	te	mają	charakter	
zbiorczy.	MoH	korzystając	z	powyższych	usług	na	stronie	internetowej	gromadzi	takie	dane	jak	źródła	i	medium	pozyskania	
odwiedzających	stronę	internetową	oraz	sposób	ich	zachowania	na	stronie	internetowej,	informacje	na	temat	urządzeń	
i	przeglądarek	z	których	odwiedzają	stronę,	IP	oraz	domenę,	dane	geograficzne	oraz	dane	demograficzne	(wiek,	płeć)	i	
zainteresowania.

15.	 	Możliwe	jest	zablokowanie	w	łatwy	sposób	przez	daną	osobę	udostępniania	do	Google	Analytics	informacji	o	jej	aktywności	
na	stronie	internetowej	–	w	tym	celu	można	na	przykład	zainstalować	dodatek	do	przeglądarki	udostępniany	przez	firmę	
Google	Ireland	Ltd.	dostępny	tutaj:	https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.	

16.	 	MoH	korzysta	na	stronie	internetowej	z	narzędzi	marketingowych	dostępnych	w	ramach	serwisu	Facebook	i	zapewnianych	
przez	Facebook	Inc.,	1601	S.	California	Ave.	Palo	Alto,	CA	94304,	USA.		W	ramach	tych	narzędzi	kieruje	do	Użytkownika	
reklamy	w	serwisie	Facebook.	Działania	w	tym	zakresie	realizuje,	opierając	się	na	prawnie	uzasadnionym	interesie	MoH	
w	postaci	marketingu	własnych	produktów	lub	usług.

17.	 	W	celu	kierowania	do	Użytkownika	reklam	spersonalizowanych	pod	kątem	zachowań	Użytkownika	na	stronie	internetowej	
MoH,	zaimplementowano	Pixel	Facebooka,	który	w	sposób	automatyczny	gromadzi	informacje	o	korzystaniu	przez	
Użytkownika	ze	strony	internetowej	MoH	w	zakresie	przeglądanych	stron.	Zgromadzone	w	ten	sposób	informacje	są	
najczęściej	przekazywane	do	serwera	Facebooka	w	Stanach	Zjednoczonych	i	tam	przechowywane.

18.	 	Informacje	zbierane	w	ramach	Pixela	Facebooka	są	anonimowe	-	nie	pozwalają	na	identyfikację	Użytkownika.	MoH	
pozyskuje	wiedzę,	jakie	działania	podjął	Użytkownik	w	ramach	strony	MoH.	Informujemy,	że	Facebook	może	łączyć	te	
informacje	z	innymi	informacjami	o	Użytkowniku,	zebranymi	w	ramach	korzystania	przez	Użytkownika	z	serwisu	Facebook	
i	wykorzystywać	dla	swoich	własnych	celów,	w	tym	marketingowych.	Takie	działania	Facebooka	nie	są	już	zależne	od	MoH,	
a	informacji	o	nich	możesz	szukać	bezpośrednio	w	polityce	prywatności	Facebooka:	https://www.facebook.com/privacy/
explanation.	Użytkownik,	z	poziomu	konta	na	Facebooku	może	również	zarządzać	swoimi	ustawieniami	prywatności.

19.	 	W	ramach	ustawień	plików	cookies	dostępnych	z	poziomu	strony	MoH	Użytkownik		może	zadecydować,	czy	wyraża	zgodę	
na	korzystanie	z	Pixela	Facebooka.



20.	 	Na	stronie	internetowej	MoH	używane	są	wtyczki	i	inne	narzędzia	społecznościowe	udostępniane	przez	serwisy	
społecznościowe,	takie	jak	Facebook,	Twitter,	Instagram,	Google,	LinkedIN.

21.	 	Wyświetlając	stronę	internetową	MoH,	zawierającą	taką	wtyczkę,	przeglądarka	Użytkownika	nawiąże	bezpośrednie	
połączenie	z	serwerami	administratorów	serwisów	społecznościowych	(usługodawców).	Zawartość	wtyczki	jest	
przekazywana	przez	danego	usługodawcę	bezpośrednio	do	przeglądarki	Użytkownika	i	zintegrowana	ze	stroną.	Dzięki	
tej	integracji	usługodawcy	otrzymują	informację,	że	przeglądarka	Użytkownika	wyświetliła	stronę	internetową	MoH,	
nawet	jeśli	użytkownik	nie	posiada	profilu	u	danego	usługodawcy	czy	nie	jest	u	niego	akurat	zalogowany.	Taka	informacja	
(wraz	z	adresem	IP)	jest	przez	przeglądarkę	Użytkownika	przesyłana	bezpośrednio	do	serwera	danego	usługodawcy	
(niektóre	serwery	znajdują	się	w	USA)	i	tam	przechowywana.	Jeśli	Użytkownik	zalogował	się	do	jednego	z	serwisów	
społecznościowych,	to	usługodawca	będzie	mógł	bezpośrednio	przyporządkować	wizytę	na	stronie	internetowej	MoH	do	
profilu	Użytkownika	w	danym	serwisie	społecznościowym.

22.	 	Jeśli	Użytkownik	użyje	danej	wtyczki,	np.	klikając	w	przycisk	„Lubię	to”	lub	„Udostępnij”,	to	odpowiednia	informacja	zostanie	
również	przesłana	bezpośrednio	na	serwer	danego	usługodawcy	i	tam	zachowana.	Ponadto,	informacje	te	zostaną	
opublikowane	w	danym	serwisie	społecznościowym	i	ukażą	się	osobom	dodanym	jako	kontakty	Użytkownika.	Cel	i	zakres	
gromadzenia	danych	oraz	ich	dalszego	przetwarzania	i	wykorzystania	przez	usługodawców,	jak	również	możliwość	kontaktu	
oraz	prawa	Użytkownika	w	tym	zakresie	i	możliwość	dokonania	ustawień	zapewniających	ochronę	prywatności	Użytkownika	
zostały	opisane	w	polityce	prywatności	poszczególnych	usługodawców.

23.	 	Facebook	–	https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

24.	 	Instagram	–	https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

25.	 	Twitter	–	https://twitter.com/en/privacy,

26.	 	Google	–	https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

27.	 	LinkedIN	–	https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

28.	 	Jeśli	Użytkownik	nie	wyraża	zgody,	aby	serwisy	społecznościowe	przyporządkowywały	dane	zebrane	w	trakcie	odwiedzin	
na	stronie	internetowej	MoH	bezpośrednio	profilowi	Użytkownika	w	danym	serwisie,	to	przed	wizytą	na	stronie	internetowej	
MoH	Użytkownik	musi	się	wylogować	z	tego	serwisu.	Użytkownik	może	również	całkowicie	uniemożliwić	załadowanie	na	
stronie	wtyczek	stosując	odpowiednie	rozszerzenia	dla	przeglądarki,	np.	blokowanie	skryptów.

29.	 	MoH	osadza	na	stronach	wideo	z	serwisu	YouTube	oraz	nagrania	audio	z	serwisu	SoundCloud.	W	tym	celu	wykorzystywane	
są	pliki	cookies	firmy	Google	LLC,	1600	Amphitheatre	Parkway,	Mountain	View,	CA	94043,	USAdotyczące	usługi	YouTube	
oraz	pliki	cookies	firmy	SoundCloud	Limited.	Pliki	cookies	ładowane	są	dopiero	przy	odtwarzaniu	wideo	lub	audio.	Jeżeli	
użytkownik	nie	wyraża	zgody	na	ich	załadowanie,	powinien	powstrzymać	się	przed	odtwarzaniem	wideo	lub	audio.

30.	 	Odtwarzając	wideo	lub	audio,	Google	lub	SoundCloud	otrzymuje	informacje	o	odtworzeniu,	nawet	jeśli	Użytkownik	nie	
posiada	profilu	Google	lub	SoundCloud,	lub	nie	jest	akurat	zalogowany.	Taka	informacja	(wraz	z	adresem	IP)	jest	przez	
przeglądarkę	Użytkownika	przesyłana	bezpośrednio	do	serwera	danego	usługodawcy	(niektóre	serwery	znajdują	się	w	USA)	
i	tam	przechowywana.

31.	 	Jeśli	Użytkownik	zalogował	się	do	serwisu	Google,	to	usługodawca	ten	będzie	mógł	bezpośrednio	przyporządkować	
odtworzenie	wideo	na	stronie	internetowej	MoH	do	profilu	Użytkownika	w	Google.	Cel	i	zakres	gromadzenia	danych	oraz	ich	
dalszego	przetwarzania	i	wykorzystania	przez	usługodawcę,	jak	również	możliwość	kontaktu	oraz	prawa	Użytkownika	w	tym	
zakresie	i	możliwość	dokonania	ustawień	zapewniających	ochronę	prywatności	zostały	opisane	w	polityce	prywatności	
Google.

32.	 	Jeśli	Użytkownik	nie	wyraża	zgody,	aby	Google	przyporządkowywał	dane	zebrane	w	trakcie	odtwarzania	wideo	
bezpośrednio	profilowi	Użytkownika	w	danym	serwisie,	to	przed	wizytą	na	stronie	internetowej	MoH	Użytkownik	musi	się	
wylogować	z	tego	serwisu.	Użytkownik	może	również	całkowicie	uniemożliwić	załadowanie	na	stronie	wtyczek	stosując	
odpowiednie	rozszerzenia	dla	przeglądarki,	np.	blokowanie	skryptów.

33.	 	Polityka	prywatności	Google		znajduje	się	na	stronie:	(https://policies.google.com/privacy),	a	polityka	prywatności	
SoundCloud	na	stronie:		(https://soundcloud.com/pages/privacy).

34.	 	Sprawdzenie	w	najpopularniejszych	przeglądarkach	internetowych,	jakie	pliki	Cookies	(w	tym	okres	funkcjonowania	plików	
Cookies	oraz	ich	dostawca)	są	wysyłane	w	danej	chwili	przez	stronę	internetową	jest	możliwe	w	następujący	sposób:

W przeglądarce Chrome: 

(1)	w	pasku	adresu	kliknij	w	ikonkę	kłódki	
po	lewej	stronie,	(2)	przejdź	do	zakładki	
„Pliki	cookie”.

W przeglądarce Firefox: 

(1)	w	pasku	adresu	kliknij	w	ikonkę	tarczy	
po	lewej	stronie,	(2)	przejdź	do	zakładki	
„Dopuszczone”	lub	„Zablokowane”,	
(3)	kliknij	pole	„Ciasteczka	śledzące	
między	witrynami”,	„Elementy	śledzące	
serwisów	społecznościowych”	lub	„Treści	
z	elementami	śledzącymi”

W przeglądarce Internet Explorer: 

(1)	kliknij	menu	„Narzędzia”,	(2)	przejdź	
do	zakładki	„Opcje	internetowe”,	(3)	
przejdź	do	zakładki	„Ogólne”,	(4)	przejdź	
do	zakładki	„Ustawienia”,	(5)	kliknij	pole	
„Wyświetl	pliki”

W przeglądarce Opera: 

(1)	w	pasku	adresu	kliknij	w	ikonkę	kłódki	
po	lewej	stronie,	(2)	przejdź	do	zakładki	
„Pliki	cookie”.

W przeglądarce Safari: 

(1)	kliknij	menu	„Preferencje”,	(2)	przejdź	
do	zakładki	„Prywatność”,	(3)	kliknij	w	
pole	„Zarządzaj	danymi	witryn”

Niezależnie od przeglądarki, za pomocą 
narzędzi dostępnych np. na stronie: 

https://www.cookiemetrix.com/	lub:		
https://www.cookie-checker.com/

35.	 	Standardowo	większość	przeglądarek	internetowych	dostępnych	na	rynku	domyślnie	akceptuje	zapisywanie	plików	Cookies.	
Użytkownik	ma	możliwość	określenia	warunków	korzystania	z	plików	Cookies	za	pomocą	ustawień	własnej	przeglądarki	
internetowej.	Oznacza	to,	że	można	np.	częściowo	ograniczyć	(np.	czasowo)	lub	całkowicie	wyłączyć	możliwość	zapisywania	
plików	Cookies	–	w	tym	ostatnim	wypadku	jednak	może	to	mieć	wpływ	na	niektóre	funkcjonalności	strony	internetowej.	



36.	 	Ustawienia	przeglądarki	internetowej	w	zakresie	plików	Cookies	są	istotne	z	punktu	widzenia	zgody	na	korzystanie	z	plików	
Cookies	przez	stronę	internetową	MoH	–	zgodnie	z	przepisami	taka	zgoda	może	być	również	wyrażona	poprzez	ustawienia	
przeglądarki	internetowej.	Szczegółowe	informacje	na	temat	zmiany	ustawień	dotyczących	plików	Cookies	oraz	ich	
samodzielnego	usuwania	w	najpopularniejszych	przeglądarkach	internetowych	dostępne	są	w	dziale	pomocy	przeglądarki	
internetowej	oraz	na	poniższych	stronach	(wystarczy	kliknąć	w	dany	link):

37.	 	w	przeglądarce	Chrome	

38.	 	w	przeglądarce	Firefox

39.	 	w	przeglądarce	Internet	Explorer	

40.	 	w	przeglądarce	Opera	

41.	 	w	przeglądarce	Safari

42.	 w	przeglądarce	Microsoft	Edge

43.	 	Informujemy,	że	ograniczenia	stosowania	plików	cookies	mogą	wpłynąć	na	niektóre	funkcjonalności	dostępne	na	stronach	
internetowych	MoH.

44.	 	Ograniczenie	możliwości	ustawienia	plików	cookies	może	pogorszyć	ogólną	jakość	korzystania	ze	stron	internetowych,	może	
spowodować,	że	część	funkcjonalności	strony	nie	będzie	działać	poprawnie	lub	przestanie	działać.

45.	 	Zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	ustawy	z	dnia	16	lipca	2004	roku	-	Prawo	telekomunikacyjne	(Dz.U.2021.576	t.j.	z	dnia	
2021.03.30),	a	także	RODO,	jako	formę	potwierdzenia	zgody	na	wykorzystywanie	plików	cookie	uznaje	się	taką	konfigurację	
przeglądarki	internetowej,	która	umożliwia	instalację	plików	cookie	na	urządzeniach	użytkownika.

46.	 	Dodatkowe	informacje	na	temat	plików	cookies	i	innych	technologii	można	znaleźć	m.in.	pod	adresem	www.
wszystkoociasteczkach.pl


