ZASADY DZIAŁANIA PLIKÓW COOKIES
Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za
pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one
wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku
cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie . Strona internetowa nie ma
dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp przez stwórcę
pliku.
Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez
dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.
Nasza strona Internetowa korzysta z plików cookies . Korzystamy z nich, aby lepiej dopasować system do
Twoich wymagań. Identyfikacja następuje na podstawie ogólnych danych zapisanych w plikach cookie.
Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ul.
Olszewska 12, 00-792 Warszawa. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
prosimy o:
●
●

kontakt pisemny na adres: WSEiZ, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa,
kontakt osobisty w WSEiZ;

Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie
dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod
adresem e-mail: iod@wseiz.pl lub pod adresem korespondencyjnym: ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa z
dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
Wykorzystywane pliki cookies
W ramach naszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celach:
a.

b.

c.

d.

Technicznych – pozwalają one na prawidłowe działanie strony internetowej poprzez
● zapamiętania twojej decyzji odnośnie wykorzystywania plików cookies,
● zapewniają prawidłowe wyświetlanie treści w serwisie, np. w zależności od
wykorzystywanego urządzenia,
● zapamiętują decyzję podjęte w ramach strony, np. indywidualne ustawienia i preferencje
użytkownika,
● zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej np. filtry antyspamowe,
● utrzymania sesji użytkownika dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie logować się do
serwisu.
Analitycznych – umieszczane są w celu polepszenia świadczonych usług i działania naszej strony
internetowej, poprzez pozyskiwanie danych, na podstawie których tworzone są statystyki. Zbierają
informacje dotyczące ruchu na stronie, źródła ruchu i sposobu korzystania ze stron.
● Korzystamy z plików cookies google analytics. Pełna informacja o zasadach cookies Google
Ireland Limited znajduje się na stronie
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl,
marketingowych - umieszczane w celu wyświetlania dostosowanej do twoich zainteresowań reklamy
w oparciu o decyzje podjęte na naszej a także innych stronach internetowych
● Korzystamy z plików cookies google ads. Pełna informacja o zasadach cookies Google Ireland
Limited znajduje się na stronie https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US,
Pliki cookies portali społecznościowych - Wykorzystywanie plików cookies dotyczących portali
społecznościowych nie jest wymagane dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony
internetowej, jednak są one wbudowane w strukturę naszej strony internetowej. Dla danych
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osobowych zawartych w tych plikach cookies jesteśmy współadministratorem w zakresie zbierania
danych oraz ich przekazywania do
● Facebook’a,
● YouTube’a
Po przeniesieniu na stronę zewnętrzną portalu społecznościowego dane są administrowane wyłącznie przez te
serwisy, bez naszego wpływu na sposób i cele ich dalszego przetwarzania. Tym samym nasza odpowiedzialność
za wskazane pliki cookies i ich zawartość ogranicza się tylko do procesu pozyskiwania i przekazywania innym
współadministratorom. Pliki cookies portali społecznościowych pozwalają na ułatwienie procesu korzystania z
określonych funkcji serwisu np. rejestracji lub wyświetlania materiałów zamieszczonych w serwisie.
Wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies związanych z portalami społecznościowymi jest
dobrowolne, a jej odmowa nie wyklucza możliwości dalszego korzystania ze strony internetowej.
Czas Przechowywania plików Cookies
Sesyjne - są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie
przeglądarki internetowej
Stałe - istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu
Rodzaj zbieranych danych
Zaliczamy do nich:
●
●
●
●
●
●

adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik,
typ urządzenia,
czas przebywania na stronie,
podjęte czynności na stronie,
lokalizację z której dokonywane jest połączenie,
Nazwa konta w serwisie społecznościowym – w przypadku wyrażenia zgody.

Ustawienia plików cookies
Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików
cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze. W
przypadku braku zmian w ustawieniach i dalszego korzystania z tej strony internetowej przyjmuje się, że
użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie wymaganych dla zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania strony internetowej.
Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze,
telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie
wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.
W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej
przeglądarki internetowej:
●
●
●
●
●

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20ob
s%C5%82ugi%20ciasteczek,
https://support.google.com/chrome/#topic=7438008,
https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows,
https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html,
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych
przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych
funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości.
Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych
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Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznasz, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO
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