Powiat Tczewski

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW
COOKIES
Pliki cookies
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie plik tekstowy zawierający dane zapisywane w momencie odwiedzenia
strony internetowej przez użytkownika. Został zaprojektowany tak, aby umożliwić przywoływanie informacji o
tym, co użytkownik robił na danych stronach internetowych w przeszłości. Mogą one obejmować dane o takich
czynnościach jak kliknięcie określonych linków lub stron, logowanie się do profilu użytkownika lub czytanie
zawartości stron, które miały miejsce miesiące, a nawet lata temu.
Rodzaje plików cookies
Pliki cookie dzielą się na tymczasowe (sesyjne pliki cookie) i na bardziej stałe (czasowe pliki cookie).
Sesyjne pliki cookie zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji. Taka sesja
rozpoczyna się w momencie otworzenia strony internetowej i kończy jej zamknięciem. Pliki cookie są wtedy na
stałe usuwane.
Czasowe pliki cookie to takie, które pozostają w telefonie lub komputerze użytkownika przez określony czas. Są
one automatycznie aktywowane podczas odwiedzania danej strony internetowej.
W serwisie starostwa wykorzystujemy następujące pliki Cookies:
Nazwa

Rodzaj

Opis

__utma

Czasowy

Google Analytics: Te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia
informacji o sposobie korzystania z naszej strony przez jej użytkowników.
Informacje te służą do przygotowywania raportów oraz pomagają nam
zoptymalizować stronę. Te pliki cookie gromadzą anonimowo takie
informacje jak liczba użytkowników odwiedzających stronę, strona, z której
odwiedzający przeszli na stronę, oraz odwiedzane przez nich zakładki.

_bit

Czasowy

baner[XX]

Sesyjny

Przechowuje informacje o banerach wyświetlanych w serwisie. Wymagane do
rotatora banera w nagłówku strony.

czcionka

Czasowy

Przechowuje wybraną wielkość czcionki.

PHPSESSID

Sesyjny

Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o
zalogowaniu w serwisie.

dostepnosc

Czasowy

Przechowuje informację czy strona ma być wyświetlana w trybie wysokiego
kontrastu.

sonda*

Czasowy

Przechowuje informacje na temat wypełnionych sond.

komentarz*

Czasowy

Przechowuje informacje o wprowadzonych komentarzach

kwartosciowani Czasowy
e*

Przechowuje informacje o wartościowaniu tak/nie w komentarzach

ankieta*

Przechowuje informacje o wypełnionych ankietach

Czasowy

Zgoda użytkownika
Pliki cookie są wykorzystywane w naszym serwisie internetowym za zgodą użytkownika.
Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w
urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której użytkownik
używa do przeglądania naszego serwisu internetowego.
Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na
wykorzystywanie w naszym serwisie internetowym plików cookie oraz zdecydować o ich usunięciu.
Usuwanie plików cookie
Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie odpowiada mu stosowanie plików cookie w niniejszym serwisie internetowym,
może je z łatwością usunąć z folderu plików cookie swojej przeglądarki. Można również dokonać takich ustawień
przeglądarki, aby blokowała pliki cookie lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie w komputerze
użytkownika.
Odnośniki do innych stron

Powiat Tczewski
Serwis Starostwa Powiatwego w Tczewie zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po
przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności
dotyczy tylko serwisu internetowego i BIP-u Starostwa Powiatowego w Tczewie.
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do
powyższego zapisu.
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