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Polityka prywatności na Alfacharlie.pl
Przegladając zawartości tej strony zgadzasz się na używanie oraz przetwarzanie plików
cookies.

Dlaczego konieczna jest akceptacja?

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne, z dniem 22.03.2013 roku, właściciele
wszystkich witryn, które korzystają z tzw. cookies, zobowiązani będą do uzyskania zgody od
przeglądającego strony na ich zainstalowanie.

Czym są pliki Cookies?
Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i
zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry
ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je
utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów
internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności
odwiedzających.

źródło: wikipedia.pl

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Na stronach MAiC można przeczytać poniższą informację.

"Ciasteczka (cookies) w komputerach. Bez nich nasze życie w Internecie byłoby uciążliwe przeglądarka nie pamiętałaby naszych preferencji, lub ostatniego miejsca naszych odwiedzin na
stronie. Z tego samego powodu odwiedzana przez nas kilkakrotnie strona serwowałaby nam w
kółko te same reklamy. Ale też boimy się, że szpiegujące nasze ruchy w Internecie ciasteczka
naruszają naszą prywatność. Komisja Europejska uznała więc, że musimy o instalacji
ciasteczek wiedzieć jak najwięcej. Ale gdybyśmy przy każdym wejściu na nową stronę musieli
klikać, czy je chcemy, czy nie, byłoby to bardzo uciążliwe. Dlatego w nowej ustawie
proponujemy, aby użytkownik mógł wyrazić zgodę za pomocą ustawień przeglądarki - tam
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ustawimy poziom, ile i jakich chcemy ciasteczek. Przyjęliśmy zasadę, że musimy być o kwestii i
działaniu cookies poinformowani. Od chwili uzyskania informacji o cookies każda nasza decyzja
(a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających
przetwarzanie cookies) będzie wyrazem świadomego aktu woli."

źródło: mac.gov.pl
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