Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie

Cookies
17.02.2015.

Wprowadzenie

Prywatno¶æ naszych u¿ytkowników traktujemy powa¿nie i chcemy, aby korzystaj±c z naszej witryny czuli siê bezpiecznie.
Polityka prywatno¶ci dotyczy danych osobowych (okre¶lanych dalej jako "Dane"), które mog± byæ przez nas przetwarzane
do celów zwi±zanych z funkcjonowaniem witryny Gminnego O¶rodka Kultury w Lasecznie.

Polityka ta nie odnosi siê do innych informacji, które do nas nie nale¿± i których nie kontrolujemy. Prosimy przeczytaæ
Warunki korzystania z witryny Gminnego O¶rodka Kultury.

Zbieranie danych

1. Jak wiele innych stron internetowych, pobieramy tak¿e automatycznie informacje zawarte w logach serwera, takie jak
adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Odno¶niki
1. Przechodz±c na inn± stronê przy u¿yciu odno¶nika zamieszczonego w naszym serwisie, zapoznaj siê z polityk±
prywatno¶ci tamtej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]
1. Kiedy wchodzisz na strony naszej witryn , nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy,
zwany ciasteczkiem [ang. cookie. Pliki cookie mo¿emy stosowaæ, aby:
2. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mog± byæ zapisywane tzw. ciasteczka (ang.
cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysy³ane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwo³ujemy siê w
naszych witrynach, np. pokazuj±c multimedia.
3. Ciasteczka i podobne technologie u¿ywane s± w witrynach internetowych przede wszystkim ze wzglêdu na
wygodê u¿ytkowników, m. in. po to, by jak najlepiej dostosowaæ tre¶ci i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwañ, a
tak¿e w celach statystycznych.
4. Pliki ciasteczek wysy³amy wyj±tkowo. S³u¿± one tworzeniu statystyk, które pomagaj± dostosowaæ zawarto¶æ stron do
oczekiwañ u¿ytkowników, zapamiêtaniu preferowanego wygl±du stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki,
odnotowaniu faktu g³osowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez u¿ytkownika kilkuetapowych
czynno¶ci (np. dodania artyku³u, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy równie¿ z ciasteczek
s³u¿±cych dopasowaniu wy¶wietlanych reklam do zainteresowañ odwiedzaj±cych witryny.
5. Oprócz ciasteczek wysy³anych z naszego serwera za po¶rednictwem naszych witryn, pliki cookies mog± byæ
wysy³ane tak¿e z serwerów stron, do których siê odwo³ujemy, np. YouTube czy serwisów spo³eczno¶ciowych, jak
Facebook.
6. Pliki cookies nie gromadz± ¿adnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
7. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysy³anych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w ¿aden
sposób nie przetwarzamy.
8. Ka¿dy u¿ytkownik mo¿e zmieniæ ustawienia dotycz±ce ciasteczek w u¿ywanej przez siebie przegl±darce, w tym
zupe³nie wy³±czyæ mo¿liwo¶æ ich zapisywania. Je¶li nie wy³±czysz mo¿liwo¶ci zapisywania ciasteczek pochodz±cych z
naszych witryn, oznacza to Twoj± zgodê na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
9. Je¿eli zdecydujesz siê na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie bêdzie mo¿liwe korzystanie z niektórych tre¶ci i
us³ug udostêpnianych w naszych witrynach, w szczególno¶ci wymagaj±cych logowania. Wy³±czenie ciasteczek nie
powoduje natomiast braku mo¿liwo¶ci przegl±dania stron w naszych witrynach.

4. Kontrola ciasteczek w przegl±darkach
Je¶li nie odpowiada Ci fakt u¿ywania przez nasz± witrynê ciasteczek- zablokuj je w swojej przegl±darce. Mo¿e to
spowodowaæ zak³ócenia w prawid³owym wy¶wietlaniu siê witryny. Skorzystaj z poni¿szych linków:
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Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Safarii
Chrome
5. Zmiany w Polityce prywatno¶ci
Je¶li zdecydujemy siê na zmianê naszej Polityki prywatno¶ci, umie¶cimy tutaj odpowiednie informacje. Dlatego te¿
prosimy o okresowe sprawdzanie tre¶ci tej strony w celu zapoznania siê z nasz± bie¿±c± polityk±.
6. BEZ GWARANCJI
1. W Internecie nie mo¿na zagwarantowaæ, ¿e ka¿da transmisja danych jest ca³kowicie bezpieczna. Dlatego te¿, mimo
dok³adania wszelkich starañ w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie mo¿emy zapewniæ lub zagwarantowaæ
bezpieczeñstwa informacji przekazywanych do i z naszej witryny. Mog± pojawiæ siê czynniki poza nasz± kontrol±, które
spowoduj± udostêpnienie danych. W zwi±zku z tym zalecamy u¿ytkownikom nieudostêpnianie w ramach swojego
konta informacji, które nie powinny zostaæ ujawnione.
2. Po otrzymaniu transmisji, dok³adamy wszelkich starañ, aby zapewniæ bezpieczeñstwo danych w naszym systemie.
7. Kontakt
Pytania dotycz±ce naszej Polityki prywatno¶ci prosimy kierowaæ do administratora serwisu.
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