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WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES NA STRONIE 
WWW.TLS-BOCASYSTEMS.COM
Ta strona, podobnie jak wiele innych, używa małych 
plików zwanych cookies, aby pomóc nam dostosować 
twoje wrażenia. Dowiedz się więcej o plikach cookies i o 
tym, jak je kontrolować.

Ta strona zawiera informacje na temat plików cookies, 
używanych przez witrynę TLS - Boca Systems, sposobu 
wyłączania plików cookies w przeglądarce, sposobu 
wyłączania plików cookies dotyczących reklam oraz 
niektórych przydatnych linków do dalszego czytania na 
ten temat. Jeśli nie otrzymasz informacji, których szukasz, 
lub masz dodatkowe pytania dotyczące korzystania z 
plików cookies na stronie TLS - Boca Systems, wyślij 
e-mail na adres info@tls-bocasystems.com

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane przez 
przeglądarkę (na przykład Internet Explorer lub Safari) 
na komputerze lub telefonie komórkowym. Pozwalają 
one witrynom na przechowywanie informacji takich jak 
preferencje użytkownika. Cookies można traktować 
jako “pamięć” witryny, dzięki czemu mogą rozpoznać 
użytkownika po powrocie i odpowiednio zareagować.
 
W JAKI SPOSÓB STRONA INTERNETOWA TLS-
BOCA SYSTEMS WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES?
Wizyta na stronie na stronie TLS - Boca Systems może 
generować następujące rodzaje plików cookies:

• Pliki cookies dotyczące wydajności witryny;
• Anonimowe analityczne pliki cookies;
• Geolokalizujące pliki cookies.

 
PLIKI COOKIES DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI STRONY 
INTERNETOWEJ.
Ten rodzaj plików cookies zapamiętuje twoje preferencje 
dotyczące narzędzi znalezionych na stronie TLS - Boca 
Systems, więc nie musisz ich ponownie ustawiać za 
każdym razem, gdy odwiedzasz stronę. Przykłady 
obejmują:

• Ustawienia głośności dla naszego odtwarzacza wideo;
• Czy najpierw widzisz najnowsze, czy najstarsze 

komentarze do artykułu;
• Prędkość strumieniowania wideo zgodna z Twoją 

przeglądarką.
 
ANONIMOWE ANALITYCZNE PLIKI COOKIES 
Za każdym razem, gdy ktoś odwiedza naszą stronę 
internetową, oprogramowanie dostarczane przez inną 
organizację generuje “anonimowy analityczny plik cookie “.

Te pliki cookies mogą nam wskazać, czy wcześniej 
odwiedziłeś stronę.

Twoja przeglądarka poinformuje nas, czy masz te pliki 
cookies, a jeśli nie, generujemy nowe.

Pozwala nam to śledzić, ilu mamy użytkowników 
indywidualnych i jak często odwiedzają witrynę.
Nie możemy używać tych plików cookies do identyfikacji 
osób. Używamy ich do zbierania statystyk, na przykład 
liczby odwiedzin strony.
 
PLIKI COOKIES DO GEOLOKALIZACJI
Te pliki cookie są używane przez oprogramowanie, 
które próbuje ustalić, w jakim kraju się znajdujesz, w 
momencie wejścia na stronę internetową. Te pliki cookies 
są całkowicie anonimowe i używamy ich wyłącznie do 
dostosowania naszych treści i reklam.
 
 
JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE?
Zazwyczaj można wyłączyć przeglądanie plików cookie 
przez przeglądarkę lub zatrzymać akceptowanie plików 
cookie z określonej witryny.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki umożliwiają zmianę 
ustawień plików cookie. Zazwyczaj można je znaleźć w 
menu Opcje lub Preferencje przeglądarki. Aby zrozumieć 
te ustawienia, pomocne mogą być poniższe linki lub 
skorzystaj z opcji Pomoc w przeglądarce, aby uzyskać 
więcej informacji.

• Ustawienia plików cookie w Internet Explorer;
• Ustawienia plików cookie w przeglądarce Firefox;
• Ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome;
• Ustawienia plików cookie w przeglądarce Safari i iOS.

 
PRZYDATNE LINKI
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookie 
i ich wykorzystania w Internecie, poniższe linki mogą być 
przydatne:

• Przewodnik po ciasteczkach Microsoft;
• Wszystko o plikach cookies.

IAB dostarczyła następującą stronę internetową, aby 
przekazać informacje na temat problemów związanych 
z prywatnością związanych z reklamą internetową: 
youronlinechoices.com

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie plików 
cookie, napisz do nas na adres 
info@tls-bocasystems.com

POLITYKA PLIKÓW COOKIES TLS - Boca Systems 
(I FIRM POWIĄZANYCH)


