
Strona  www.rolnaft.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich 
użycie.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych  
w plikach cookies. 

2. 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.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
a) dostosowania  zawartości  stron  internetowych  Serwisu  do  preferencji  Użytkownika  oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać 
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do 
jego indywidualnych potrzeb; 

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. 
4. W ramach serwisu www.rolnaft.pl mogą być stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

a) sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 
użytkownika  do  czasu  wylogowania,  opuszczenia  strony  internetowej  lub  wyłączenia 
oprogramowania (przeglądarki internetowej); 

b) stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas 
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

5. 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. Szczegółowe informacje 
o  możliwości  i  sposobach  obsługi  plików cookies  dostępne  są  w ustawieniach  oprogramowania 
(przeglądarki internetowej).
6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na 
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
7. Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce? Każdy użytkownik Internetu może dostosować 
poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość 
pozostawiania  plików  cookies.  Wyłączenie  stosowania  cookies  może  spowodować  utrudnienia 
korzystanie  z  niektórych  usług  w  ramach  naszych  serwisów  internetowych,  w  szczególności 
wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku 
możliwości  czytania  lub  oglądania  treści  zamieszczanych  w  serwisie  internetowym   
z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Użytkownicy korzystający z urządzenia 
przenośnego  (telefon,  smartfon,  tablet),  powinni  zapoznać  się  z  opcjami  dotyczącymi  ochrony 
prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Informacje 
na temat  ustawień lub całkowitego wyłączenia  plików cookies w poszczególnych przeglądarkach 
dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” 
w menu przeglądarki internetowej

• Przeglądarka Opera     
• Przeglądarka Firefox    
• Przeglądarka Chrome     
• Przeglądarka Internet Explorer     
• Przeglądarka Safari     
8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki 

internetowej.

http://support.apple.com/kb/PH5042
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

