Regulamin strony i zasady wykorzystania plików cookies
Celem istnienia strony internetowej Fundacji METAPOMOC, zwanej dalej Fundacją jest dostarczenie
Użytkownikowi informacji o fundacji.
Korzystanie z serwisu oznacza wyrażenie zgody na poniższe warunki i zastrzeżenia. W przypadku
braku zgody na nie, prosimy nie korzystać z serwisu.
Informacje zawarte na stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnej chwili, bez
wcześniejszego powiadomienia.
Wymagania techniczne i bezpieczeństwo
Do oglądania strony www.metapomoc.pl jest niezbędna dowolna przeglądarka internetowa.
Dodatkowe wymagania to zainstalowany Flash Player oraz Adobe Reader lub inny program do
czytania plików w formacie PDF.
Strona jest umieszczona na bezpiecznym serwerze www. Fundacja zapewnia, że ochrona
antywirusowa jest dokonywana z należytą starannością, a stosowane programy antywirusowe
podlegają aktualizacji. Niemniej jednak podejmowanie niezbędnych środków ostrożności
i zabezpieczenie się przed ewentualną możliwością występowania wirusów komputerowych
i wszelkiego rodzaju innych pułapek o charakterze destrukcyjnym, należy do Użytkownika strony.
Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności
Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania
z serwisu lub niemożność korzystania z materiałów umieszczonych na stronie.
Ponadto, Fundacja nie gwarantuje ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadną inną
stronę internetową, do której dostęp uzyskano ze strony www.metapomoc.pl. Tego typu połączenia
służą jedynie wygodzie Użytkownika i nie oznacza to, że Fundacja przyjmuje odpowiedzialność za ich
zawartość i wykorzystanie.
Zastrzeżenia prawne
Zawartość strony internetowej www.metapomoc.pl, w tym znaki towarowe, są chronione polskim
prawem. Strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego, co oznacza, że Użytkownik nie
ma prawa utrwalać, zwielokrotniać jakąkolwiek techniką, wprowadzać do obrotu, publicznie
odtwarzać, wyświetlać lub w inny sposób przetwarzać zamieszczonych materiałów bez pisemnej
zgody Fundacji.

Pliki cookies
Pliki cookies to niewielka ilość tekstu zapisanego w komputerze użytkownika, który jest tworzony
przez witrynę odwiedzaną przez użytkownika.
Wykorzystywane przez tę stronę pliki cookies to tzw. pliki cookies sesji i są stosowane do zapisywania
informacji z sesji. Pliki te służą do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji witryny, umożliwiając
w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. Mechanizm cookies sesyjnych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z urządzenia użytkownika. Pliki cookies są usuwane w momencie wygaśnięcia sesji.
Jak zablokować i usunąć pliki cookies?
Użytkownik może zdecydować się na odrzucenie lub zablokowanie plików cookies poprzez zmianę
ustawień przeglądarki dotyczących obsługi plików cookies dla tej witryny lub stron internetowych
dostawców zewnętrznych. Więcej informacji można znaleźć w funkcji „Pomoc” używanej
przeglądarki. Należy zaznaczyć, że większość przeglądarek automatycznie zezwala na obsługę plików

cookies, dlatego, jeśli użytkownik nie chce, aby stosowano pliki cookies, musi je usunąć lub
zablokować samodzielnie.
Blokowanie plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox
W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje
możliwość wyłączenia śledzenia użytkownika w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek
poszczególnych witryn.
Blokowanie plików cookies w przeglądarce Internet Expolorer
W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".
Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny"
zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
Blokowanie plików cookies w przeglądarce Opera
Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim "Ustawienia"
i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".
Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookies, jest tam też przycisk "Zarządzaj
ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
Blokowanie plików cookies w przeglądarce Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy
wybrać "Narzędzia" a następnie "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia
plików cookies, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu
funkcji prywatności przeglądarki.
Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari
W menu "Safari" należy wybrać "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdują się tam liczne
opcje dotyczące plików cookies.
Blokowanie plików cookies w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania
się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta danego urządzenia
mobilnego.

