Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane
witryny. Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub
zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny.
Korzystanie z plików cookie jest teraz standardem dla większości stron internetowych. Jeśli nie
chcesz korzystać z plików cookie, możesz nimi zarządzać i kontrolować je za pomocą
przeglądarki, w tym usuwać pliki cookie, usuwając je z „historii przeglądarki” (pamięci podręcznej)
po opuszczeniu strony.

Zarządzanie plikami cookie na Twoim urządzeniu

Używamy plików cookie w celu personalizacji treści i zapewnienia lepszej wygody użytkownika.
Korzystając z tej witryny lub aplikacji, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. Możesz
kontrolować i zarządzać plikami cookie za pomocą przeglądarki (patrz poniżej). Pamiętaj, że
usunięcie lub zablokowanie plików cookie może mieć wpływ na komfort użytkowania, a niektóre
funkcje mogą być już niedostępne.

Używanie przeglądarki do kontrolowania plików cookie

Większość przeglądarek pozwala wyświetlać, zarządzać, usuwać i blokować pliki cookie na
stronie internetowej. Pamiętaj, że jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie, wszystkie ustawione przez
Ciebie preferencje zostaną utracone, w tym możliwość rezygnacji z plików cookie, ponieważ sama
ta funkcja wymaga umieszczenia pliku cookie rezygnacji na Twoim urządzeniu. Wskazówki

dotyczące sposobu kontrolowania plików cookie w popularnych przeglądarkach znajdują się
poniżej.

Google Chrome

Mozilla Firefox

MacOS Safari

Microsoft Internet Explorer

Informacje na temat dodatkowych przeglądarek i typów urządzeń można znaleźć na stronie
http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

Zarządzanie analitycznymi plikami cookie

Możesz zrezygnować z zapisywania anonimowej historii przeglądania w naszych witrynach
internetowych lub aplikacjach za pomocą analitycznych plików cookie. Korzystamy z
następujących usługodawców i możesz dowiedzieć się więcej o ich polityce prywatności i
sposobie rezygnacji z ich analitycznych plików cookie, klikając następujące linki:

Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Rodzaje ciasteczek

●

Niezbędne pliki cookies: Ten rodzaj cookies jest niezbędny do funkcjonowania strony
internetowej i nie może być wyłączony w naszych systemach. Niezbędne cookies są
zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, takie jak:
ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Możesz zmienić
ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak strona nie będzie wtedy
funkcjonowała prawidłowo

●

Analityczne pliki cookies: Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać
informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak
odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie
będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie
monitorować jej wydajności.

●

Sesyjne cookies: Są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki
do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies
są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

●

Stałe cookies: Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np.
zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.).
Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od
wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala

na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana
strona.

Wykorzystanie plików cookie przez PwC

Poniższa tabela wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie na tej stronie

