W celu zapewnienia Państwu wygody i bezpieczeństwa podczas przeglądania naszego serwisu,
korzystając z naszej strony bez zmian ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na
wykorzystanie przez nas plików cookie.
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Państwa przeglądarki.
Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wyśle
pewne informacje do przeglądarki. Pliki cookie są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu
witrynach internetowych, gdyż są przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim zarządca witryny
internetowej mógłby na przykład określić, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik)
już ją kiedyś odwiedził. Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie stosowane są w celu poprawy
działania witryny internetowej oraz uczynienia jej bardziej atrakcyjną dla użytkownika, choć
mogą być również używane w celach reklamowych. Bardziej szczegółowe wyjaśnienie
dotyczące tego, czym są pliki cookie i w jaki sposób działają, można znaleźć na stronie
http://www.allaboutcookies.org/ (w języku angielskim)
oraz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko (w języku polskim).
Pliki cookie nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i oprogramowaniu
zainstalowanym na urządzeniu.
Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, w tym
blokować lub usunąć te, które pochodzą ze stron play.pl (i innych stron internetowych). W tym celu
należy zmienić ustawienia przeglądarki.
Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie,
akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy
strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie,
które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.
Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki.
Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub
odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookies.org, na której krok po kroku
wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.
Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookie dla przeglądarki Firefox znajdują się pod
adresem
https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/W%C5%82%C4%85czanie-iwy%C5%82%C4%85czanie-obs%C5%82ugi-ciasteczek/ta-p/16511
Dla
przeglądarki
Chrome
informacje
te
dostępne
są
pod
adresem
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl.
Proszę pamiętać, że zablokowanie wszystkich plików cookie z play.pl może spowodować trudności
w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony.
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