Zasady zachowania prywatno ci U ytkowników Serwisu
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny adnych informacji, z wyj tkiem informacji
zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi dane informatyczne,
w szczególno ci pliki tekstowe, które przechowywane s w urz dzeniu ko cowym
U ytkownika Serwisu i przeznaczone s do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej, z której pochodz , czas
przechowywania ich na urz dzeniu ko cowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczaj cym na urz dzeniu ko cowym U ytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskuj cym do nich dost p jest Zespóø Szkóø CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.
Pliki cookies wykorzystywane s w celu: tworzenia statystyk, które pomagaj zrozumie ,
w jaki sposób U ytkownicy Serwisu korzystaj ze stron internetowych, co umo liwia
ulepszanie ich struktury i zawarto ci ; wy wietlania i tre ci multimedialnych; integracji
z portalami spoøeczno ciowymi;
W ramach Serwisu stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „staøe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s plikami tymczasowymi, które
przechowywane s w urz dzeniu ko cowym U ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyø czenia oprogramowania (przegl darki internetowej).
„Staøe” pliki cookies przechowywane s w urz dzeniu ko cowym U ytkownika przez czas
okre lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni cia przez U ytkownika.
W wielu przypadkach oprogramowanie søu ce do przegl dania stron internetowych
(przegl darka internetowa) domy lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urz dzeniu ko cowym U ytkownika. U ytkownicy Serwisu mog dokona w ka dym czasie
zmiany ustawie dotycz cych plików cookies. Ustawienia te mog zosta zmienione
w szczególno ci w taki sposób, aby blokowa automatyczn obsøug plików cookies
w ustawieniach przegl darki internetowej b d informowa o ich ka dorazowym
zamieszczeniu w urz dzeniu U ytkownika Serwisu.
Szczegóøowe informacje o mo liwo ci i sposobach obsøugi plików cookies dost pne
s w ustawieniach oprogramowania (przegl darki internetowej).
Zespóø Szkóø CKR w Kowalu informuje, e ograniczenia stosowania plików cookies mog
wpøyn na niektóre funkcjonalno ci dost pne na stronach internetowych Serwisu.
Wi cej
informacji
na
temat
plików
cookies
dost pnych
jest
pod
adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przegl darki
internetowej.

Jak zmienia si ustawienia w najbardziej popularnych przegl darkach?
Google Chrome
Trzeba klikn na menu (w prawym górnym rogu), zakøadka Ustawienia > Poka ustawienia
zaawansowane. W sekcji „Prywatno ” trzeba klikn przycisk Ustawienia tre ci. W sekcji
„Pliki cookie” mo na zmieni nast puj ce ustawienia plików cookie: Usuwanie plików cookie
Domy lne blokowanie plików cookie Domy lne zezwalanie na pliki cookie Domy lne
zachowywanie plików cookie i danych stron do zamkni cia przegl darki Okre lanie wyj tków
dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
Internet Explorer
Z menu przegl darki (prawy górny róg): Narz dzia > Opcje Internetowe > Prywatno ,
przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmian zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox
Z menu przegl darki: Narz dzia > Opcje > Prywatno . Uaktywni pole Program Firefox:
„b dzie u ywaø ustawie u ytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – b d
nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
Opera
Z menu przegl darki: Narz dzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje
zaznaczenie – b d nie – pozycji Ciasteczka.
Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybra Preferencje i klikn ikon Bezpiecze stwo.
Tu wybiera si poziom bezpiecze stwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

