
Polityka	  prywatności	  i	  wykorzystywania	  plików	  cookies	  

	  
	  	  

Pliki	  cookies	  na	  stronach	  internetowych	  
	  	  

1. Pliki	  cookies	  czyli	  tzw.	  „ciasteczka”,	  stanowią	  dane	  informatyczne	  w	  formie	  
niewielkich	  plików	  tekstowych,	  które	  przechowywane	  są	  w	  urządzeniu	  
końcowym	  Użytkownika	  Serwisu	  i	  przeznaczone	  są	  do	  korzystania	  ze	  stron	  
internetowych	  Serwisu.	  Pliki	  cookies	  zawierają	  zwykle	  nazwę	  strony	  
internetowej,	  z	  której	  pochodzą,	  czas	  przechowywania	  ich	  na	  urządzeniu	  
końcowym	  oraz	  unikalny	  numer.	  
	  	  

2. Podmiotem	  zamieszczającym	  na	  urządzeniu	  końcowym	  Użytkownika	  Serwisu	  
pliki	  cookies	  oraz	  uzyskującym	  do	  nich	  dostęp	  jest	  Aurora	  Films	  s.c.,	  Pasaż	  
Ursynowski	  1/111,	  02-‐784	  Warszawa	  
	  

3. W	  przeglądarce	  internetowej	  można	  zmienić	  ustawienia	  dotyczące	  plików	  
cookies	  (informacja	  na	  ten	  temat	  znajduje	  się	  na	  końcu	  tej	  strony).	  Brak	  
zmiany	  tych	  ustawień	  oznacza	  akceptację	  dla	  stosowanych	  tu	  cookies	  przez	  
Użytkownika	  Serwisu.	  
	  	  

4. Serwis	  www.aurorafilms.pl	  używa	  plików	  cookies	  jedynie	  w	  celach	  
statystycznych	  oraz	  dotyczących	  funkcjonowania	  serwisu.	  
	  	  

5. Serwis	  www.aurorafilms.pl	  stosuje	  cookies	  w	  poniższych	  obszarach:	  
a) cookies	  funcjonalne,	  związane	  z	  technicznym	  działaniem	  Serwisu	  

na	  urządzeniu	  końcowym	  Użytkownika	  Serwisu;	  
b) cookies	  google-‐analytics.com	  –	  statystyki	  dla	  witryny	  

www.aurorafilms.pl;	  
c) cookies	  powiązane	  z	  wtyczką	  „LikeBox”,	  która	  służy	  do	  łatwego	  

dzielenia	  się	  treścią	  przez	  serwis	  Facebook	  
d) cookies	  powiązane	  z	  odtwarzaczem	  wideo	  z	  witryny	  youtube.com	  

	  
	  	  

6. Cookies	  używają	  też	  serwisy,	  do	  których	  się	  odwołujemy,	  np.	  serwis	  
Facebook.com	  

7. Serwisy	  obce,	  z	  których	  materiały	  przedstawiamy,	  mogą	  także	  używać	  cookies,	  
które	  umożliwiają	  logowanie	  się,	  oraz	  służą	  dostarczaniu	  reklam	  
odpowiadających	  upodobaniom	  i	  zachowaniom	  użytkownika.	  

8. Operator	  Serwisu	  informuje,	  że	  ograniczenia	  stosowania	  plików	  cookies	  mogą	  
wpłynąć	  na	  niektóre	  funkcjonalności	  dostępne	  na	  stronach	  internetowych	  
Serwisu.	  

9. Więcej	  informacji	  na	  temat	  plików	  cookies	  w	  sekcji	  „Pomoc”	  w	  menu	  
przeglądarki	  internetowej.	  



	  	  

USTAWIENIE	  POZIOMU	  OCHRONY	  PRZED	  COOKIES	  

	  	  

Pliki	  cookies	  wykorzystywane	  są	  w	  celu	  gromadzenia	  informacji	  związanych	  z	  
korzystaniem	  z	  serwisów	  internetowych	  przez	  ich	  użytkowników.	  Pliki	  cookies	  
umożliwiają	  w	  szczególności:	  

a)	  utrzymanie	  sesji	  użytkowników	  (po	  zalogowaniu),	  dzięki	  której	  nie	  muszą	  oni	  
na	  poszczególnych	  podstronach	  serwisów	  ponownie	  wpisywać	  loginu	  i	  hasła;	  
	  
b)	  dostosowania	  zawartości	  stron	  internetowych	  do	  preferencji	  użytkowników	  
oraz	  optymalizacji	  korzystania	  ze	  stron	  internetowych;	  w	  szczególności	  pliki	  te	  
pozwalają	  rozpoznać	  urządzenie	  użytkowników	  i	  odpowiednio	  wyświetlić	  
stronę	  internetową,	  dostosowaną	  do	  jego	  indywidualnych	  potrzeb,	  na	  przykład	  
wyświetlania	  na	  urządzeniach	  mobilnych;	  
	  
c)	  tworzenia	  statystyk,	  które	  pomagają	  zrozumieć,	  w	  jaki	  sposób	  użytkownicy	  
korzystają	  ze	  stron	  internetowych,	  co	  umożliwia	  ulepszanie	  ich	  struktury	  i	  
zawartości.	  

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.	  

	  	  

Zmiana	  ustawień	  w	  popularnych	  przeglądarkach	  

	  	  

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.	  
(Więcej	  na	  stronie	  o	  przeglądarce	  Internet	  Explorer)	  

Mozilla	  Firefox	  

Z	  menu	  przeglądarki:	  Narzędzia	  >	  Opcje	  >	  Prywatność.	  Uaktywnić	  pole	  Program	  
Firefox:	  „będzie	  używał	  ustawień	  użytkownika”.	  

O	  ciasteczkach	  (cookies)	  decyduje	  zaklikanie	  –	  bądź	  nie	  –	  pozycji	  Akceptuj	  
ciasteczka.	  
(Więcej	  na	  stronie	  o	  przeglądarce	  Mozilla	  Firefox)	  

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	  
(Więcej	  na	  stronie	  o	  przeglądarce	  Chrome)	  

Opera	  

Z	  menu	  przeglądarki:	  Narzędzie	  >	  Preferencje	  >	  Zaawansowane.	  

O	  ciasteczkach	  decyduje	  zaznaczenie	  –	  bądź	  nie	  –	  pozycji	  Ciasteczka.	  
(Więcej	  na	  stronie	  o	  przeglądarce	  Opera)	  

Safari	  

W	  menu	  rozwijanym	  Safari	  trzeba	  wybrać	  Preferencje	  i	  kliknąć	  ikonę	  
Bezpieczeństwo.	  Tu	  wybiera	  się	  poziom	  bezpieczeństwa	  w	  obszarze	  ,,Akceptuj	  
pliki	  cookie”.	  
(Więcej	  na	  stronie	  o	  przeglądarce	  Safari)	  
	  	  

	  
Szczegółowe	  zapisy	  na	  temat	  plików	  coockies	  można	  znaleźć	  w	  Art.	  173,	  174	  
oraz	  Art.	  209	  znowelizowanej	  ustawy	  Prawo	  Telekomunikacyjne	  (DU	  z	  
21.12.2012,	  poz.	  1445)	  
	  


