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PLIKI COOKIES
1. W celu dostosowania Witryny TrafficWatchdog do wybranych preferencji Użytkownika,
TrafficWatchdog może używać plików cookies (informacji zapisywanych przez serwer
na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się
z danego komputera). Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników
i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron internetowych. Użytkownik może w każdej
chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies - może jednak spowodować
utrudnienia w korzystaniu z Witryny TrafficWatchdog.
2. Pliki cookies nie służą Witrynie TrafficWatchdog do zbierania zindywidualizowanych informacji
o Użytkowniku i te informacje nie są przez TrafficWatchdog gromadzone ani przechowywane,
a służą jedynie wyświetleniu Użytkownikowi zindywidualizowanej zawartości.
3. Third party cookies – Na Witrynie TrafficWatchdog mogą być wykorzystywane cookies innych
podmiotów np. Google Analytics i Facebook.
4. Użytkownik klienta wchodzący na Witrynę Klienta, może otrzymać cookies TrafficWatchdog
w celu świadczenia Usług – analiza i ocena danych sesji Użytkownika klienta.

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES
Pliki cookies zapisywane są w pamięci podręcznej przeglądarki. Internauta może decydować o tym,
czy właściciele witryn internetowych będą wiedzieli z jakich części serwisu korzysta. Pliki cookies
pozwalają na wyświetlenie internaucie treści, która może być dla niego bardziej atrakcyjna
na podstawie jego dotychczasowego zachowania. Do wyświetlenia niedostosowanej zawartości, taką
jaką zobaczy internauta, który odwiedza witrynę po raz pierwszy należy wyczyścić informacje cookies
w przeglądarce (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera
lub telefonu. Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji
w celach handlowych i mogą być wykorzystywane przez wydawców systemów reklamowych.
Instrukcje wyłączenia plików cookies w konkretnych przeglądarkach
W każdej chwili możesz wyłączyć pliki cookies dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich
połączeń z Twojej przeglądarki.
1. W przeglądarce Mozilla Firefox
W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje
możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych
ciasteczek poszczególnych witryn.
2. W przeglądarce Microsoft Internet Explorer
W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem
"Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
3. W przeglądarce Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki
wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia
plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego
opisu funkcji prywatności przeglądarki.

4. W przeglądarce Opera
Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia"
i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Pod przyciskiem "Zarządzaj ciasteczkami..."
znajduje się więcej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
5. W przeglądarce Safari
W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej
liczne opcje dotyczące plików cookie.
6. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Na każdym model urządzenia mobilnego ta funkcja może być obsługiwana w inny sposób.
Proszę zapoznać się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej
producenta Twojego urządzenia mobilnego.

