
Polityka cookies 

Dla Państwa wygody witryny w domenie ktukol.pl używają plików cookies i podobnych 
technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach 
statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, 
który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. 
Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując niektóre multimedia lub 
portal społecznościowy facebook.com. 

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.  
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie opcji swojej 
przeglądarki zezwalające na cookies. 

W przeglądarkach internetowych najczęściej używanych poziom ochrony przed cookies 
można ustawić odpowiednio do swych potrzeb. 
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do 
całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony 
danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto 
pocztowe. 

Oto ustawienia w wybranych, popularnych wyszukiwarkach. 
Google Chrome 
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia 
zaawansowane. W sekcji "Prywatność" trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji 
"Pliki cookie" można zmienić następujące ustawienia plików cookie: 
Usuwanie plików cookie 
Domyślne blokowanie plików cookie 
Domyślne zezwalanie na pliki cookie 
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki 
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen 
Internet Explorer 6.0 i 7.0 
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, 
przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. 
Mozilla Firefox 
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: 
"będzie używał ustawień użytkownika". 
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie lub nie – pozycji Akceptuj ciasteczka. 
Opera 
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. 
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka. 
Safari 
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu 
wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie".  

Dodatkowo niektóre serwisy w domenie ktukol.pl gromadzą anonimowe, statystyczne dane 
dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba wizyt, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp.  
Dane mogą być gromadzone za pomocą gotowych, ogólnie dostępnych rozwiązań, przez 
zewnętrznych dostawców m.in. Google Analytics, stat.4u.pl. Narzędzia działają w oparciu o 
pliki cookies i nie udostępniają danych umożliwiających identyfikację osoby. Polityka 
prywatności Google Analytics dostępna jest na stronie 



http://www.google.com/intl/pl/policies/. 
Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które 
umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i 
zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to: 
- cookies google-analytics.com – statystyki dla witryn, 
- cookies stat.4u.pl – statystyki dla witryn, 
- cookies stat24.com – statystyki dla witryn, 
- cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji). 


