Wszystko o ciasteczkach

Podstawa prawna

Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie cookies wynika z przepisów
znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która wchodzi 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.

Najważniejszą zmianą w Prawie Telekomunikacyjnym zarówno z punktu widzenia
użytkowników sieci, jak i przedsiębiorców z branży internetowej, jest art. 173 dotyczący
cookies („ciasteczek”). Celem tej zmiany jest zwiększenie świadomości internautów na temat
stosowanych technologii gwarantujących dostarczanie treści lepiej dostosowane do ich
preferencji i zainteresowań. Obowiązująca od 22 marca procedura zakłada potrzebę
uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych zgody internautów na przechowywanie i
stosowanie cookies. Zgoda ta może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki bądź
aplikacji, w takiej sytuacji serwisy internetowe muszą uprzednio poinformować internautów o
stosowaniu cookies.

Z pełnym brzmieniem znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego można się
zapoznać na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

Cookies

Co to są pliki cookies?
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Pliki cookies to małe piki tekstowe nazywane ciasteczkami (z ang. cookies) zapisywane na
komputerze lub innym urządzeniu końcowym (np. tablet, telefon) wysyłane przez stronę
internetową, którą odwiedzamy.

W jaki sposób wykorzystujemy cookies w naszym serwisie?

Pliki cookies wykorzystywane są w naszym serwisie przede wszystkim do gromadzenia
anonimowych danych statystycznych (statystyk odwiedzin) oraz w celu zapewnienia
prawidłowej realizacji usług związanych z bardziej dopasowanym wyświetlaniem treści. W
plikach cookies nie są gromadzone ani przetwarzane żadne informacje pozwalające na
identyfikację danych osobowych.

Jak zarządzać plikami cookies na swoim komputerze?

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od wykorzystywanej
przeglądarki internetowej. Poniżej przedstawiamy Państwu linki do szczegółowych opisów
dotyczących zarządzania plikami cookies w następujących przeglądarkach:

w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
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