
Wstęp

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej i 
zgadzając się na tę politykę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z 
warunkami niniejszej polityki.

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez 
serwer internetowy do przeglądarki internetowej i jest później przez nią 
przechowywany. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za 
każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

Nasze pliki cookie

Na naszej stronie używamy zarówno sesyjnych, jak i stałych plików cookie. Używamy 
plików cookie, aby śledzić użytkowników poruszających się po witrynie i dzięki temu 
poprawiać jej użyteczność.

Analityczne pliki cookie

Używamy Google Analytics do analizy użytkowania naszej strony internetowej. Nasz 
dostawca usług analitycznych generuje dane statystyczne i inne informacje o 
korzystaniu z witryny za pomocą plików cookie. Wygenerowane informacje, dotyczące 
naszej strony internetowej, są wykorzystywane do tworzenia raportów na temat jej 
wykorzystania. Polityka prywatności naszego dostawcy usług analitycznych jest 
dostępna pod adresem: www.google.com/policies/privacy.

Blokowanie plików cookie

Większość przeglądarek pozwala na odmowę z akceptowania plików cookie; np.:
• W przeglądarce Internet Explorer (wersja 11) można zablokować pliki cookies, 

korzystając z dostępnych ustawień obsługi plików cookies, klikając 
„Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”

• W przeglądarce Firefox (wersja 47) można zablokować wszystkie pliki cookie, 
klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień 
niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj 
ciasteczka z witryn”

• W Chrome (wersja 52) można zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając 
menu „Dostosuj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i 
„Ustawienia witryn”, a następnie wyłącz „Zezwalaj witrynom na zapisywanie 
danych w plikach cookie i ich odczytywanie.” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Introduction

Our website uses cookies. By using our website and agreeing to this policy, you 
consent to our use of cookies in accordance with the terms of this policy.

About cookies

A cookie is a file containing an identifier (a string of letters and numbers) that is sent by 
a web server to a web browser and is stored by the browser. The identifier is then sent 
back to the server each time the browser requests a page from the server.

Our cookies

We use both session and persistent cookies on our website. We use cookies to track 
users as they navigate the website and improve the website's usability.

Analytics cookies

We use Google Analytics to analyse the use of our website. Our analytics service 
provider generates statistical and other information about website use by means of 
cookies. The information generated relating to our website is used to create reports 
about the use of our website. Our analytics service provider's privacy policy is available
at: www.google.com/policies/privacy.

Blocking cookies

Most browsers allow you to refuse to accept cookies; for example:
• In Internet Explorer (version 11) you can block cookies using the cookie 

handling override settings available by clicking "Tools", "Internet Options", 
"Privacy" and then "Advanced"

• In Firefox (version 47) you can block all cookies by clicking "Tools", "Options", 
"Privacy", selecting "Use custom settings for history" from the drop-down 
menu, and unticking "Accept cookies from sites"

• In Chrome (version 52), you can block all cookies by accessing the "Customise
and control" menu, and clicking "Settings", "Show advanced settings" and 
"Content settings", and then selecting "Block sites from setting any data" under 
the "Cookies" heading.

Blocking all cookies will have a negative impact upon the usability of many websites.

Deleting cookies

You can delete cookies already stored on your computer; for example:
• In Internet Explorer (version 11), you must manually delete cookie files (you 

can find instructions for doing so at: http://tiny.cc/c8vhez)
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Usuwanie plików cookie

Możesz usunąć pliki cookie zapisane już na Twoim komputerze; na przykład:
• W przeglądarce Internet Explorer (wersja 11) musisz ręcznie usunąć pliki 

cookie (instrukcje znajdziesz na stronie: http://tiny.cc/c8vhez)
• W przeglądarce Firefox (wersja 47) możesz usunąć pliki cookie, klikając 

„Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień 
niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego, klikając „Pokaż pliki 
cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”

• W przeglądarce Chrome (wersja 52) możesz usunąć wszystkie pliki cookie, 
otwierając menu „Dostosuj”, klikając „Ustawienia”, „Zaawansowane” i „Wyczyść
dane przeglądania”, a następnie wybierając „Pliki cookie i dane stron” przed 
kliknięciem „Wyczyść dane”

Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron 
internetowych.

Kontakt

Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Troaching Institute Bichl Sandra, 
zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 1132626748, a nasza siedziba znajduje 
się pod adresem Wspólna 69/8, 00-687 Warszawa.
Możesz się z nami skontaktować:

• Drogą pocztową, korzystając z podanego powyżej adresu pocztowego
• Drogą mailową: Bichl.Sandra@CareerAngels.eu 

• In Firefox (version 47), you can delete cookies by clicking "Tools", "Options" 
and "Privacy", then selecting "Use custom settings for history" from the drop-
down menu, clicking "Show Cookies", and then clicking "Remove All Cookies"

• In Chrome (version 52), you can delete all cookies by accessing the 
"Customise and control" menu, and clicking "Settings", "Show advanced 
settings" and "Clear browsing data", and then selecting "Cookies and other site
and plug-in data" before clicking "Clear browsing data"

Deleting cookies will have a negative impact on the usability of many websites.

Contact

This website is owned and operated by Troaching Institute Bichl Sandra, registered in 
Poland under registration number 1132626748, and our registered
office is at Wspólna 69/8, 00-687 Warsaw.
You can contact us:

• By post, using the postal address given above
• By email: Bichl.Sandra@CareerAngels.eu
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