Cookies

polityka zarządzania plikami cookies
Dokładamy wszelkich starań, aby traktować klientów uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu
najlepszych praktyk.

W celu zapewnienia Ci wygody i bezpieczeństwa podczas przeglądania naszego serwisu,
korzystając z naszej strony bez zmian ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na
wykorzystanie przez nas plików cookies.

czym jest plik cookie?
Prawie każda strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookie. Ciasteczka to
niewielkie pliki, w których zapisano ustawienia użytkownika. Tworzone są przez Twoją
przeglądarkę internetową, za każdym razem kiedy wchodzisz na stronę. Część z nich może
pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki.

Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na
urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać
zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można
rozpoznać, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości, i w niektórych przypadkach
dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

zalety plików cookie
Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron
internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co
wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji.

Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą
informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.
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kontrolowanie i usuwanie plików cookie
Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, w tym
blokować lub usunąć te, które pochodzą ze stron orange.pl (i innych stron internetowych). W
tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików
cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym
razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością
usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.

Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki.
Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce
lub odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookies.org , na której krok po kroku
wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.
Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla przeglądarki Firefox znajdziesz tu
taj
Dla przeglądarki Chrome informacje te dostępne są tutaj .
Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek z orange.pl może spowodować trudności w
działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funcjonalności naszej strony.
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