
Polityka prywatności  
• Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy 

elektronicznych są przez 8 ½ Media przechowywane na zasadach określonych w 

prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 

• Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje 

technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer 8 ½ Media na 

komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania 

jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej 

chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. 

Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu. 

Serwis wykorzystuje pliki cookies: 

• PHPSESSID - sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie 

trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania 

serwisu. 

• cookieAgree - plik cookie, który zapisuje ustawienia dotyczące wyświetlania 

komunikatu informującego o tym, że serwis wykorzystuje pliki typu cookies. 
• _utma - plik cookie zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych 

odwiedzin danej witryny. Plik ten zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za 

pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego użytkownika 

i nowego użytkownika. 
• _utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji 

na temat danej odwiedziny, 

• _utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, 

czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane 

powinny zostać zaliczone do istniejącychj odwiedzin, 

• _utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki 

niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek. Plik jest 

uaktualniany po obejrzeniu każdej strony i jego żywotność wynosi 6 miesięcy. 



Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest 

możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, 

np.: 

• w przeglądarce Internet Explorer 

• w przeglądarce Mozilla Firefox 

• w przeglądarce Chrome 

• w przeglądarce Opera 

• w przeglądarce Safari 

• Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony 

i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu 

serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech 

identyfikujących osoby odwiedzające stronę 8 ½ Media. Logi nie są ujawniane 

osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem. 

• 8 ½ Media nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do 

których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu. 

http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

