
POLITYKA COOKIES 

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na 

Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą 

elektroniczną przez Administratora Serwisu. 

Polityka plików "cookies" 

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których 

operatorem jest Szkoła 707, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Karpaczu. 

Czym są pliki "cookie"? 

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze 

stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio 

wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" 

zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich 

na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Do czego używamy plików "cookies"?  

Pliki "cookies" używamy w celu: 

1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik 

nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.  

2. 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  

3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości  

Jakich plików "cookies" używamy?  

W ramach stron internetowych 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 stron internetowych stosowane są następujące rodzaje plików 

cookies: 

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

stron internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług 

wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych  

2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych  



3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 

korzystania ze stron internetowych  

4. „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.  

5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści 

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań  

6. „analityczne" pliki cookie analizy internetowej umożliwiają lepsze poznanie sposobu 

interakcji użytkowników w zakresie zawartości stron internetowych, aby lepiej 

zorganizować układ naszej strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z 

naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali 

przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. 

Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą 

do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.  

Pliki cookie firm niezależnych znajdujących się na stronach internetowych Operatora:  

1. Facebook – nasza witryna internetowa wykorzystuje produkty Facebooka (w tym 

przycisk „Lubię to” czy inne technologie Facebooka). Dzięki plikom cookie możemy 

oferować użytkownikom swoje produkty i oraz pozyskać informacje o korzystaniu 

przez nich z naszej witryny, skuteczności prowadzonych przez nas kampanii 

marketingowych. Więcej informacji: facebook.pl 

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?  

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w 

celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w 

sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

Usuwanie plików "cookies" 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie 

dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą 

zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w 

ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na 

urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 

"cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronie internetowej. 

 
 


