Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki dotyczących cookies:
Informacje rodzajach cookies oraz powodach, dla których je wykorzystujemy, znajdziesz w Polityce
prywatności. Jeżeli zdecydujesz się zablokować cookies, możesz zapoznać się z podanymi przez nas
wskazówkami, jak ustawić przeglądarkę, aby nie wykorzystywała tych plików. Zwracamy jednak
uwagę, że blokada cookies może zakłócić działanie niektórych funkcji naszej strony.Mer information
om webbläsarinställningar för cookies:

Internet Explorer (wersja 9.0):
1. Kliknij menu Narzędzia, następnie Opcje internetowe.
2. Wybierz zakładkę Prywatność. Tutaj możesz ustawić preferencje dotyczące cookies na poziomie
wysokim, średnim lub niskim.
• Aby zaakceptować cookies: ustaw „Niski“.
• Aby zablokować wszystkie cookies: ustaw „wysoki“.
• Aby zablokować cookies innych firm: kliknij na „Zaawansowane“ i wybierz „Zablokuj pliki innych
firm“.
3. Kliknij OK, aby potwierdzić zmiany.

Mozilla Firefox (wersja 14):
1. Kliknij na Menu i wybierz Ustawienia
2. Przejdź do Ochrony danych.
3. W liście rozwijanej wybierz: będzie używał ustawień użytkownika.
• Postaw haczyk przy Akceptowanie ciasteczek, aby zaakceptować cookies albo usuń zaznaczenie,
aby zablokować cookies.
• Jeżeli masz problemy z cookies, włącz również akceptowanie cookies innych firm.
4. Określ, jak długo cookies mają być przechowywane: Zachować aż
• stracą ważność: plik cookie zostanie usunięty po upływie jego daty ważności. Wartość ta może być
dowolnie ustalona przez stronę, z której plik cookie zostanie utworzony.
• Firefox zostanie zamknięty: cookies zapisane na twoim komputerze zostaną usunięte, kiedy
zamkniesz Firefox.
5. Zamknij maskę Ustawienia (about:preferences). Wszystkie wprowadzone przez ciebie zmiany
zostaną automatycznie zapisane.

Google Chrome (wersja 20.0):
1. Kliknij na symbol "Więcej" u góry po prawej stronie, a następnie na Ustawienia.
2. Kliknij na dole na Pokaż ustawienia zaawansowane.
3. Kliknij na "Ochrona danych" w Ustawieniach treści.
4. Zmień swoje ustawienia w "Cookies" Twoje Ustawienia:
• Aby zaakceptować cookies tej firmy i pliki innych firm, wybierz Zezwalaj na przechowywanie
danych lokalnych.
• Aby zablokować wszystkie cookies, wybierz Blokuj próby umieszczania na komputerze plików
wszystkich witryn. Jeżeli wybierzesz to ustawienie, większość witryn nie będzie działała, ponieważ
wymagają one rejestracji.
• Aby zezwolić tylko na cookies z odwiedzanej strony i zablokować wszystkie cookies z innych witryn,
włącz opcję "Blokuj pliki cookie i dane z innych firm"”.
Z tym ustawieniem dane z witryn nie mogą zostać zapisane ani odczytane, nawet jeśli w liście
wyjątków dodasz witrynę i zezwolisz na cookies od niej.

Opera (wersja 12.0):
1. Wybierz Ustawienia, następnie Ustawienia zaawansowane. Wybierz punkt menu Cookie.
2. Wybierz jedno spośród poniższych ustawień:
• Akceptuj cookies: wszystkie cookies będą akceptowane.
• Akceptuj cookies tylko z odwiedzanej strony: cookies innych firm i z serwerów innych niż serwer
strony, którą właśnie odwiedzasz, będą odrzucane.
• Nigdy nie akceptuj cookies: wszystkie cookies będą odrzucane.
Safari (wersja 5.1.7):
1. Kliknij na kółko zębate na pasku menu u góry po prawej, aby wywołać Ustawienia i kliknij na
Ustawienia.
2. W następnym okienku kliknij na zakładkę 3 Prywatność. W punkcie „Blokuj cookies“ możesz
wybrać:
• „Blokuj "zawsze"
• "Akceptuj z aktualnej witryny"
• „Akceptuj z odwiedzanych witryn” (ta opcja blokuje cookies od innych form)
• "Akceptuj zawsze"

