
Medziugorje Mir - Polski Serwis Informacyjny, jak wiele innych stron internetowych 

wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) ulepszające korzystanie z naszego portalu. 

Nowe przepisy prawne ustawy o prawie telekomunikacyjnym nakładają na nas 

obowiązek poinformowania o tym Państwa. 

Ciasteczka – (ang. cookies) jest plikiem tekstowym przechowywanym zazwyczaj na 

dysku urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Jest stosowany najczęściej do 

liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, oraz do 

statystyki odwiedzających. 

 

W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do 

czasu, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do 

czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

 

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w 

każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich 

połączeń z Twojej przeglądarki. 

 

Jednocześnie Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies 

mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu. 

 

W przeglądarce Mozilla Firefox 

W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”. 

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle 

albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn. 

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer 

W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. 

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo 

przyciskiem “Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów 

internetowych. 



W przeglądarce Google Chrome 

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu 

przeglądarki wybierz “Narzędzia” a potem “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz 

możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który 

prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki. 

W przeglądarce Opera 

Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim 

“Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”. 

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk 

“Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla 

poszczególnych witryn. 

W przeglądarce Apple Safari 

W menu “Safari” wybierz “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Znajdziesz w 

niej liczne opcje dotyczące plików cookie. 

Zobacz film na temat plików cookies: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nqM1_D1G-RY 
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