Obowiązkowa informacja o cookies (ciasteczkach)

Prawie każda strona internetowa na świcie używa cookies. Często są to cookies nie
pochodzące od właściciela strony, tylko od dostawców treści lub usług np. Facebooka.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i
zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy
podczas przeglądania stron internetowych.

W plikach „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. wymagających
autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.
Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i
„historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są
do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on
wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych
serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp.
Zastosowanie ciasteczek do sond i liczników internetowych wygląda następująco – serwer
może łatwo sprawdzić, czy z danego komputera oddano już głos lub też czy odwiedzono daną
stronę, na tej podstawie wykonać odpowiednie operacje i wygenerować dla użytkownika
zindywidualizowaną treść strony.

Blokowanie ciasteczek

PHP – Obsługa ciastek
Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu
ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony).
Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych
przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
w przeglądarce Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
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w przeglądarce Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie
%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
w przęglądarce Internet Explorer http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
w przeglądarce Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
w przeglądarce Safari - http://support.apple.com/kb/PH5042

Podstawa prawna
Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie plików cookies wynika z przepisów
znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013
roku. Nowelizacja ta bazuje na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego, jednak
poszczególne kraje Unii Europejskiej samodzielnie wypracowują przepisy szczegółowe.
Podobna nowelizacja, jaka ma miejsce teraz w Polsce, nastąpiła już w innych krajach
europejskich.

Z ustawą PrawoTelekomunikacyjne w pełnym brzmieniu można się zapoznać na stronie:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.
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 Fundacja Semper Vobiscum z siedzibą w
Kiecach. Korespondencję prosimy kierować na adres ul. Pisarska 11, 62-023 Koninko lub
sv@polska24.com.
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;
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- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu mogą być stosowane 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.;

- 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

3/4

Obowiązkowa informacja o cookies (ciasteczkach)

w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
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.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.google.pl i
wpisaniu słowa cookies.
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