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Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies
(„ciasteczka”). Podobnie postępuje większość dużych witryn internetowych.
Czym są pliki cookie?
„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona
ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki
temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
Jak używamy plików cookie?
Na naszych stronach wykorzystujemy pliki typu „cookie”, które zapamiętują preferencje użytkownika, takie jak język strony oraz dane niezbędne do
właściwego funkcjonowania elementów dynamicznych. Wszystkie pliki tego rodzaju to tzw. sesyjne pliki cookie administratora.
Aktywowanie plików cookie nie jest konieczne do funkcjonowania strony, a jedynie ułatwia użytkownikom przeglądanie jej zawartości. Cookies można
usunąć albo zablokować, ale w takim wypadku niektóre elementy tej strony mogą nie działać prawidłowo.
Pliki cookie są również przechowywane przez Europa Analytics – oprogramowanie, za pomocą którego mierzony jest poziom przydatności i efektywności
stron internetowych portalu EUROPA Komisji Europejskiej.
Informacje związane z plikami cookie nie są wykorzystywane do zidentyfikowania użytkownika, a dane dotyczące preferencji są pod ścisłą kontrolą. Nie
używamy plików cookie do żadnych innych celów niż te opisane na tej stronie.
Jak kontrolować pliki cookie
Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły są dostępne na stronie AllAboutCookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie
zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku
może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.
Ostatnia aktualizacja: 04/04/2017
Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona
również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do
stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

