
Polityka plików „cookies” 

            W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej https//csir-jl.pl MG CSiR 

Jelcz Laskowice wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki umożliwiające lub 

ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane  

na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas. W ramach korzystania z plików cookies możemy 

przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak: adres IP, historia korzystania 

przez Ciebie ze strony internetowej, czy też informacje o używanym przez Ciebie urządzeniu 

lub oprogramowaniu.  Stosowane przez nas pliki cookies są związane z funkcjonowaniem 

naszej strony, służą do prawidłowego wyświetlania strony, tworzenia statystyk w zakresie 

korzystania ze strony przez jej użytkowników, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym. 

Wykorzystywane pliki cookies 

Na stronie internetowej wykorzystywane są n/w pliki cookies. Użytkownik bez wyrażania 

jakichkolwiek zgody na pliki cookies, może korzystać ze strony internetowej. 

✓ Pliki techniczne – to pliki cookies odpowiadające za prawidłowe wyświetlanie  

i działanie   strony. Ich zablokowanie może powodować występowanie błędów w ramach 

naszej strony internetowej. 

✓ Pliki analityczne – w ramach naszej strony internetowej korzystamy  

z narzędzi analitycznych, umożliwiających nam weryfikację ruchu na stronie. 

✓ Pliki społecznościowe – to pliki cookies odpowiadające za możliwość powiązania naszej 

strony z naszymi profilami społecznościowymi i kierowanie wiadomości marketingowych 

w ramach tego portalu społecznościowego. 

Wykorzystanie plików cookies opiera się na Twojej zgodzie wyrażonej stosownie do treści 

przepisu art. 173 § 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Masz możliwość ograniczenia lub 

wyłączenia plików cookies w każdym czasie, zarówno za pomocą naszej strony, jak i Twojej 

przeglądarki internetowej. Ustawienia dotyczące korzystania z plików cookies znajdują się  

w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.  

Pamiętaj, że w przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie  

z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony,  

a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe. 

Serwis - nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 

zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.  



Operator wykorzystuje te pliki do: 

✓ możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie  

serwisu, 

✓ dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji  

użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego 

preferencjami wyświetlić stronę, 

✓ do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji  

użytkownika.  

Partner operatora  

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym  

w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce  

prywatności.  

 Uwaga - pamiętaj  

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych  

domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym  

Użytkownika.  

Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki  

sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki  

internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia  

użytkownika.  

 Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących  

plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików  

cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 

✓ Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

✓ Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl 

✓ Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

✓ Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartości/ 

 Operator Serwisu informuje,  

że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne 

działanie Stron Internetowych. 
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