
 

 Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych 
w plikach cookies.

 

Dane  osobowe  przekazywane  przez  użytkowników  za  pomocą  formularzy  elektronicznych
przechowywane są przez  Administratora – Stanisławę Gołębiowską 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 Administratora 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.

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania
ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

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

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

•  dostosowania  zawartości  stron  internetowych  Serwisu  do  preferencji  Użytkownika  oraz

optymalizacji  korzystania  ze  stron internetowych;  w szczególności  pliki  te  pozwalają  rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze

stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

•  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na

każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

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  oprogramowania  (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.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:



• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Serwisu;

•  pliki  cookies  służące  do  zapewnienia  bezpieczeństwa,  np.  wykorzystywane  do  wykrywania

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron

internetowych Serwisu;

•  „funkcjonalne”  pliki  cookies,  umożliwiające  „zapamiętanie”  wybranych  przez  Użytkownika

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej

dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa)  domyślnie  dopuszcza  przechowywanie  plików  cookies  w  urządzeniu  końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować 
o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje 
o  możliwości  i  sposobach  obsługi  plików cookies  dostępne  są  w ustawieniach  oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

 

Administrator  informuje,  że  ograniczenia  stosowania  plików cookies  mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą
być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zmiana  warunków  przechowywania  lub  otrzymywania  plików  cookies  jest  możliwa  poprzez
konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

 

w przeglądarce Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-
cookies-in-Internet-Explorer-9

w przeglądarce Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

w przeglądarce Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

w przeglądarce Opera -   http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

w przeglądarce Safari - http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

 

 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  osób
odwiedzających stronę Administratora Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem
serwisem.

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwis przed nieuprawnionym dostępem osób
trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia
szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
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