1. Witryna w celu przechowywania danych korzysta z plików cookies.
2. Przez serwis internetowy TZMO są gromadzone informacje, przy użyciu mechanizmu tzw.
„cookies”. Są to małe pliki, zawierające informacje o preferencjach użytkownika, które
użytkownik może w każdej chwili usunąć bądź też zablokować ich tworzenie korzystając z
odpowiednich mechanizmów wbudowanych w każdą przeglądarkę internetową.
Wykorzystujemy je, aby użytkownik mógł spersonalizować wygląd serwisu WWW, oraz aby
udoskonalać użyteczność serwisu. Cookies nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych
Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c)
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi
na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). b) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.
_ga

Zbieranie danych przez Google Analytics

_gat

Zbieranie danych przez Google Analytics

_gid

Zbieranie danych przez Google Analytics

viewed_cookie_policy

Wykorzystywany do trwałego ukrycia komunikatu o
cookies, gdy użytkownik go zaakceptuje.

wordpress_logged_in_*

Wymagany do poprawnego działania frameworka strony
oraz aby użytkownik mógł pozostać zalogowany.

wordpress_sec_*

Wymagany do poprawnego działania frameworka strony
oraz aby użytkownik mógł pozostać zalogowany.

PHPSESSID

Cookie sesji - po stronie klienta zawiera tylko identyfikator
sesji.

5. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików Cookiem – wyłączyć pliki cookies. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w menu głównym
Twojej przeglądarki – zakładce „Pomoc”.

6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
ograniczenia funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

