
INFORMACJA 

dotycząca nowej treści przepisu art. 173 prawa telekomunikacyjnego 

Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są pliki cookies (tzw. 

ciasteczka). Są one przechowywane w przeglądarce internetowej Czytelnika i są pomocne 

m.in. w zalogowaniu się na pocztę, czy też służą do tworzenia statystyk oglądalności strony. 

Nie zawierają one żadnych danych osobowych ani w żaden sposób nie zmieniają konfiguracji 

urządzeń, na których zostaną zainstalowane. Nowe regulacje prawne obowiązujące od  23 

marca 2013 r. zobowiązują nas do poinformowania Czytelników o tym w wyraźniejszy niż 

dotąd sposób. Czytelnik może spowodować, że jego przeglądarka internetowa nie będzie 

przechowywała cookies – wystarczy zmienić jej ustawienia. 

 w przeglądarce Firefox: Opcje - Prywatność. 

 w przeglądarce Chrome: Ustawienia  - Ustawienia zaawansowane  - Prywatność - 

Ustawienia treści 

 w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia - Opcje internetowe - Prywatność 

(pozwala wybrać różne poziomy ochrony)  - Zaawansowane (pozwala dostosować 

obsługę cookies ręcznie. 

 w przeglądarce Opera: Preferencje - Zaawansowane – Ciasteczka 

Uwaga: tę opcję w każdej przeglądarce ustawia się osobno. 

Dalsze korzystanie ze strony  www.krystozam.pl bez zmiany ustawień przeglądarki będzie dla 

nas oznaczało, że Czytelnik zgadza się na wykorzystywanie przez nas cookies. 

Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie: 

www.wszystkoociasteczkach.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wszystkoociasteczkach.pl/


Nowe brzmienie art. 173: 

Art. 173. 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już 

przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika 

końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że: 

    1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w 

sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o: 

    a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji, 

    b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu 

do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym 

przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi; 

    2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, 

wyrazi na to zgodę; 

    3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian 

konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika 

końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 

    2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za 

pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego 

telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. 

    3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub 

uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do: 

    1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci 

telekomunikacyjnej; 

    2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, 

żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego. 


