Cookie Policy
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania
ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
z siedzibą pod adresem ul. Lęborska 3B 80-386 Gdańsk
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Serwisu.
W wielu przypadkach 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 cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować
o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotyczące
sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się
w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz
w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Instrukcja
Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej,
z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc”
w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie http://www.aboutcookies.org
Pliki cookies w przeglądarkach internetowych
Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
– Internet Explorer (http://support.microsoft.com/kb/196955/pl)
– Mozilla Firefox (http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/cookies)
– Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647)

– Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html)
Itp.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych
technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.
Cookies w programie Adobe Flash Player
Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu
do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych
(transmisje „na żywo”), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce
internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player
również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie
internetowej Adobe:
http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.htm
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