Pliki Cookies
Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy w urządzeniu internauty. ADO na
swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe,
instalowane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Użytkownika, przeglądającego
Serwis. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych
podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a).
Pliki cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, między innymi mają wpływ na procesy i
wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna
sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi
dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem
sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach.
W plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony
internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów
wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służą do tworzenia statystyk — pliki cookies są
wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej
(jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe
zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do
preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia
Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google
Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w
wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w
całej sieci;
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, a za pomocą plików cookies nie są
przetwarzane lub przechowywane Pana/Pani dane osobowe. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany
do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
Dla Państwa wygody serwis używa plików cookies i podobnych technologii po to, by dostosować serwis do
potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo
możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć
przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości
korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów.
Poniżej przedstawiamy Państwu instrukcję wyłączenia plików cookies w rozróżnieniu na poszczególne
przeglądarki:
Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane.
W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści.
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 zaznaczenie – 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”.

