
 
 

 

 

REGULAMIN – wersja 2.0 

II Ultra Gryfus Turystyczny Ultramararton Rowerowy 

Dookoła Zalewu Szczecińskiego 

 

ORGANIZATOR 

Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus  

Adres siedziby: Ul. Zeusa 16, 72-006 Mierzyn 

KRS 0000667611 NIP 8513204812 Regon 366761534 

Biuro obsługi klienta – adres powyżej. 

 

 

Adresy: 

Start i Meta - Szczecin ul. Wendy, plac naprzeciwko restauracji Stara Rzeźnia 

Biuro zawodów – namiot  rozstawiony przy linii Mety i Startu 

Telefon – 510 280 181 

 

PROGRAM – w trakcie ustaleń 

6 września 2019 piątek 

Odprawa, wydawanie pakietów  

 

7 września  2019  sobota 

6:00 Start    

23:30 zamknięcie  mety 

 

8 września 2019 niedziela 

wręczenie pucharów, losowanie nagród, piknik rowerowy 

 

 

Cel Ultramaratonu 

zdrowy tryb życia poprzez sport, popularyzacja kolarstwa szosowego i turystycznego, sprawdzenie 

wytrzymałości w długodystansowej jeździe na czas, promocja Miasta i regionu, promocja szlaku 

rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego  

 



 

Trasa 

Trasa zawodów to dystans ok  260 km – wokół Zalewu Szczecińskiego, szczegółowa trasa zostanie 

przedstawiona 2 tygodnie przed zawodami na stronie organizatora. 

Trasa będzie sugerowana, zawodnik ma prawo pojechać dowolną trasą z obowiązkowym 

zaliczeniem punktów kontrolnych, w których na karcie musi otrzymać potwierdzenie oraz musi 

wykonać zdjęcia w miejscach wyznaczonych na mapie. Na zdjęciu musi być rower z numerem 

startowym oraz w tle wyznaczone miejsce. Zdjęcia zawodnik ma obowiązek przedstawić w biurze 

zawodów na żądanie sędziów i organizatora. Brak  karty z zaliczonymi punktami kontrolnymi lub 

brak zdjęć będzie powodował dyskwalifikacje zawodnika. 

 

Zasady zawodów: 

 

Na starcie uczestnicy zostaną podzieleni na grupy max po 10 zawodników. Poszczególne grupy 

startują w odstępach co 5 minut. Podział na grupy zostanie dokonany losowo w piątek o godz. 

20:00 w czasie odprawy, pierwsze grupy rower inny. 

Każdy zawodnik otrzyma  numer startowy zamontowania na kierownicy 

O kolejności na mecie decyduje czas netto. W Świnoujściu przed promem będzie stworzona strefa 

neutralizacji na czas oczekiwania na prom. 

Limit czasu wynosi 17 godzin. 

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będą czuwać licencjonowani sędziowie PZKol, do nich w 

porozumieniu z organizatorem będzie należało interpretacja tego regulaminu, rozstrzyganie sporów, 

nakładanie kar jaki dyskwalifikacja zawodnika. 

Lista kar podstawowych w załączeniu do regulaminu. 

 

 

Punkty Kontrolne w których będzie trzeba podbić kartę 

KM 0 – Start 

PK 1 – Niemcy 

PK 2 – Świnoujście,  

PK 3 – Stepnica,  

KM 260  META 

 

 

UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE 

Do zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia i złożą organizatorowi 

oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym udział oraz o starcie na własną odpowiedzialność. 

 

Obowiązkowe wyposażenie: 

-kask sztywny, 

-sprawny rower, wyposażony w oświetlenie przednie i tylne, zapasową dętkę, pompkę 



-dokument tożsamości 

-Telefon komórkowy / numer podany w zgłoszeniu/ 

 

 

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia: 

Wsparcie żywieniowe oraz napoje na punktach kontrolnych / kanapki, drożdżówki, owoce, napoje 

zimne/ szczegóły na odprawie technicznej, mapę trasy w formie papierowej, elektroniczną mapę do 

urządzeń GPS / do pobrania ze strony organizatora/,pamiątkowy medal za ukończenie imprezy, 

numer startowy  na rower, ubezpieczenie OC organizatora. 

 

WPISOWE I ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez internet –............................ 

Potwierdzeniem zgłoszenia jest wniesienie opłaty startowej w kwocie 90 zł. 

Opłatę należy dokonać w terminie 3 dni od zgłoszenia, osoby bez wpłaty będą automatycznie 

wykreślane 

Limit uczestników – 200 osób 

Nie ma możliwości przepisania opłaty startowej na innego zawodnika, w przypadku rezygnacji z 

zawodów po dokonaniu wpłaty – wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja i kategorie 

Klasyfikacja generalna będzie podzielona na kobiety i mężczyźni oraz na rower szosowy i rower 

inny. 

Dla osób, które zajmą miejsc 1-3 w klasyfikacjach generalnych oraz miejsca 1-3 w klasyfikacjach 

według kategorii, organizator przewidział statuetki i medale. 

Kategorie wiekowe: 

A – do 35 lat 

B – od 35 lat  do 50 lat 

C – od 50  

Jako rower inny zostanie uznany, każdy rower który posiada oponę powyżej 34mm i kierownicę 

inną niż baranek. O rozmiarze decyduję faktyczny rozmiar zmierzony przez sędziego, a nie podany 

przez producenta. 

O dopuszczenie rowerów poziomych lub elektrycznych decyduję organizator na wniosek 

zawodnika. Uczestnik na rowerze poziomym lub elektrycznym jest nie klasyfikowany. 

Decyzja o dopuszczeniu roweru do poszczególnej klasyfikacji: rower szosowy lub rower inny 

należy do sędziego. 

O kolejności będzie decydował czas netto uzyskany przez zawodników. 



 

 

RUCH DROGOWY 

Maraton będzie przeprowadzany przy otwartym ruchu pojazdów, zgodnie z zasadami Kodeksu 

Drogowego. 

Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni 

i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce i 

Niemczech. 

Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 

wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

 

. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.Orgnizator ma prawo odwołać wydarzenie z powodu siły wyższej lub warunków 

atmosferycznych uniemożliwiające bezpieczne przeprowadzanie imprezy, wpłacone wpisowe w 

takim przypadku nie podlega zwrotowi. 

2. Zawodnicy pokonują trasę samodzielnie. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z 

zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie i w punktach kontrolnych. 

3. Na całej trasie zawodów obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. 

Odstępstwo od tego zakazu powoduje dyskwalifikacje 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania zawodnika z trasy w przypadku stwierdzenia 

przez służbę medyczną niezdolności do kontynuowania dalszej jazdy lub niestosowania się do 

przepisów regulaminu. 

5. Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność na punktach kontrolnych oraz w napotkanych po 

drodze punktach handlowych. 

6. Za stan techniczny roweru odpowiedzialność ponosi uczestnik maratonu. 

7. Zawodnik który nie stawi się na STARCIE lub zrezygnuje ze startu w zawodach traci prawo do 

zwrotu wpisowego oraz wszystkich świadczeń związanych z opłata startowa. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu na zawody oraz 

powrotu do domu. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika maratonu 

osobom trzecim lub innym uczestnikom zawodów. 

10.Każdy uczestnik zawodów bierze udział na własną odpowiedzialność. 

11.Uczestnik maratonu w wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniowa do zawodów akceptuje 

warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych 

osobowych w bazie danych organizatora oraz dla celów marketingowych imprezy. Zezwala także 

na zamieszczanie swojego wizerunku oraz imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miejscowości 

zamieszkania na stronie internetowej organizatora ( zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997r. O 

Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 Nr 101 poz.926) oraz na otrzymywanie informacji drogą 

elektroniczna zgodnie z Ustawa z dnia 18.07,2002 (Dz. U. 2002r. Nr144,poz. 1204). 

12. Każdego uczestnika maratonu obowiązuje znajomość regulaminu zawodów. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.   

14. Reklamacje 



Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać do Biuro obsługi. 

Reklamacje mogą być składane:  

a. Drogą elektroniczną: klub@gryfus.szczecin.pl 

b. Korespondencyjnie: na adres siedziby 

W celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi procesu reklamacyjnego. Rekomenduje aby 

reklamacja zawierała oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację, a także zwięzły opis 

przedmiotu reklamacji.  

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia 

reklamacyjnego.  

W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Użytkownika 

efektu może skorzystać on m.in. z:  

a. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat 

Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów 

dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595  

b. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu 

konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego 

należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest 

pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 c. Internetowej platformy ODR 

dostępnej pod adresem 

 

 

Polityka prywatności 

 

1. Informacje ogólne 

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://dostartu.pl/ii-ultra-gryfus-
turystyczny-ultramararton-rowerowy-dookola-zalewu-szczecinskiego-v3594.pl.html 

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gry-
fus ul. Zeusa 16 72-006 Mierzyn 

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: klub@gryfus.szczecin.pl 
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w 

Serwisie. 
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: 

o Realizacja zamówionych usług 
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów 
Operatora. 

2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”). 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora 

1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. 
2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa. 
3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywane-

go przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje 
komponentów programistycznych. 

3. Hosting 

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: domeny.pl 
2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

mailto:klub@gryfus.szczecin.pl
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595


Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 
7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony. 

3. Pod adresem https://domeny.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy 
hostingowej. 

4. Firma hostingowa: 
o stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa), 
o stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy 

gaśnicze), 
o stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. 

podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS), 
o stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, moni-

toring), 
o stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów 

systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy kli-
matyzacji), 

o stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności 
(szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.), 

o powołała Inspektora Ochrony Danych. 
5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi 

mogą podlegać: 
o zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików), 
o czas nadejścia zapytania, 
o czas wysłania odpowiedzi, 
o nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
o informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
o adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przej-

ście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 
o informacje o przeglądarce użytkownika, 
o informacje o adresie IP, 
o informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory 

na stronie, 
o informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez 

Operatora. 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli bę-
dzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Admi-
nistratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: 

o ubezpieczyciele 
o banki 
o operatorzy płatności 
o organy publiczne 
o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania 

strony 
2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związa-

nych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do 
danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. 

3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: 
o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, 
o ich sprostowania, 
o usunięcia, 
o ograniczenia przetwarzania, 
o oraz przenoszenia danych. 

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwa-
rzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administra-
tora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia 
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wol-
ności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. 
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez 
Administratora marketingu bezpośredniego. 

8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. 
Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej. 

5. Informacje w formularzach 

https://domeny.pl/


1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one 
podane. 

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adre-

sem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się 
wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. 

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu 
dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazo-
wo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy. 

6. Logi Administratora 

1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu 
administrowania serwisem. 

7. Istotne techniki marketingowe 

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w 
USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informa-
cje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o 
preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edyto-
wać informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowa-
nia użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do 
jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do 
operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie. 

3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z 
siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na da-
nych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych da-
nych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym 
użytkownika. 

4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagry-
wanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi 
tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane 
hasła oraz inne dane osobowe. 

5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące 
przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie 
korespondencji handlowej od Operatora. 

6. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych 

8. Informacja o plikach cookies 

1. Serwis korzysta z plików cookies. 
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przecho-

wywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron interne-
towych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowy-
wania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym 
do nich dostęp jest operator Serwisu. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej 

podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe"; 

5. W ramach Serwisu 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 wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowa-
nia (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. 

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie do-
puszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą 
dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Moż-
liwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc 
lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach in-
ternetowych Serwisu. 



8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również 
przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z 
siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA). 

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że 
wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania 
preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron 
www 

2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i po-
stępuj zgodnie z instrukcjami: 

o Edge 
o Internet Explorer 
o Chrome 
o Safari 
o Firefox 
o Opera 

Urządzenia mobilne: 

o Android 
o Safari (iOS) 
o Windows Phone 

 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

