1. A cookie fájlokat (ún. „sütiket”) informatikai adatok alkotják, főként
szövegfájlok, amelyek a szolgáltatás felhasználójának eszközén vannak
eltárolva, és amelyeket a szolgáltatás weboldalai használnak fel. A
cookie-k általában tartalmazzák annak a weboldalnak a nevét, amelyről
származnak, azt, hogy mióta vannak a felhasználó eszközén eltárolva,
és egy egyedi azonosítót.
2. A szolgáltatás felhasználójának eszközén cookie-kat elhelyező és az
azokhoz hozzáférést szerző szervezet a varsói IAB Polska (Internet
Szektor Munkáltatói Szövetsége), székhely Warszawa, ul. Puławska
39/77
3. A cookie fájlok a szolgáltatás felhasználó általi felhasználásával
kapcsolatos adatgyűjtésre szolgálnak. A cookie-k főként az alábbi
dolgokat teszik lehetővé:
a) a szolgáltatás felhasználói munkamenetének a fenntartása
(bejelentkezés után), aminek köszönhetően a felhasználónak nem kell a
szolgáltatás minden aloldalán újból beírnia a bejelentkezési nevét és a
jelszavát;
b) a szolgáltatás weboldalainak a tartalmát a felhasználó preferenciáihoz
igazítják, és optimalizálják a weboldalak felhasználását; ezek a fájlok
elsősorban a szolgáltatás felhasználójának az eszközét ismerik fel, és
ennek megfelelően jelenítik meg a weboldalt, egyedi igényekhez
igazítva;
c) statisztikák készítése, amelyek elősegítik annak megértését, hogy a
szolgáltatás felhasználói hogyan használják a weboldalt, ami lehetővé
teszik a weboldalak szerkezetének és tartalmának a fejlesztését.
4. A szolgáltatás keretein belül két alapvető cookie típus van jelen: a
„munkamenet” (session cookies) és az „állandó” cookie-k (persistent
cookies). A „munkamenet” cookie-k ideiglenes fájlok, amelyek a
felhasználó eszközén a felhasználó kijelentkezéséig, az oldal
elhagyásáig vagy a szoftver (internet böngésző) kikapcsolásáig vannak
eltárolva. Az „állandó” cookie-k a süti fájlok paramétereiben
meghatározott ideig vagy a felhasználó általi törlésükig vannak a
felhasználó eszközén eltárolva.
5. A szolgáltatás keretein belül az alábbi cookie típusok vannak jelen:
a) „feltétlenül szükséges” cookie-k, amelyek lehetővé teszik a
szolgáltatás keretein belül történő felhasználást, pl. hitelesítő cookie-k a

szolgáltatás keretein belül hitelesítést megkövetelő szolgáltatások
esetén;
b) „teljesítmény” cookie-k, amelyek a szolgáltatás weboldalának a
használatáról gyűjtenek információt;
c)„funkcionális” cookie-k, amelyek lehetővé teszik a felhasználó által
kiválasztott beállítások „megjegyzését” és a felhasználói felület
személyre szabását.
6. Sok esetben a weboldalak megtekintésére használt szoftver (internet
böngésző) alapértelmezett esetben engedélyezi a cookie-k tárolását a
felhasználó eszközén. A szolgáltatás felhasználói bármikor
módosíthatják a cookie-kra vonatkozó beállításokat. Ezeket a
beállításokat elsősorban úgy lehet módosítani a böngésző
beállításaiban, hogy a cookie-k automatikusan blokkolva legyenek, vagy
beállíthatók úgy, hogy a weboldal felhasználója minden egyes
alkalommal tájékoztatva legyen a cookie-k eszközön történő
elhelyezéséről. Részletes információt a cookie-kezelési módokról a
szoftver (internet böngésző) beállításaiban talál.
7. A szolgáltatás operátora felhívja a figyelmet, hogy a cookie-k
alkalmazásának a korlátozása befolyásolhatja a szolgáltató weboldalain
elérhető egyes funkciók működését.
8. További információ a cookie fájlokról a wszystkoociasteczkach.pl
címen vagy az internet böngésző „Segítség” menüpontjában található

