
 

 

 

Informacja dotycząca plików cookie 

 

 

1. Niniejsza Informacja określa zasady przetwarzania, zbierania i ochrony danych pobieranych od 

użytkowników w związku z zasadą funkcjonowania Serwisu Szkoły. 

2. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookie. 

3. Pliki cookie są plikami tekstowymi, danymi informatycznymi, które przechowywane są w urządzeniu 

końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim 

zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania 

na urządzeniu końcowym. 

4. Serwis stosuje pliki cookie: 

a) Pliki sesyjne: pliki  tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu.   

b) Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez 

użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. 

c) Plik cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć 

w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu. 

d) „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu 

internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach serwisu, 

e) pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych 

serwisu, 

f) „funkcjonalne” pliki cookie, 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., 

5. Celem używania cookie przez niniejszą witrynę jest ułatwienie odwiedzającym korzystania ze strony, 

przez zapamiętanie preferencji i personalizowanie strony internetowej. 

6. Nie wykorzystujemy informacji przechowywanych w plikach cookie do identyfikowania osób 

odwiedzających niniejszą witrynę. Wygenerowane przez nasz serwer pliki cookie nie są przez nas 

gromadzone oraz w żaden sposób przetwarzane. 

7. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików 

cookie lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Dostępne 

opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800 z późn. 

zm). 


