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Informacje o cookies
Pliki Cookies
Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta,
do urządzenia internauty. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookise.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych w serwisie Cookies. Cookies jest
tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się informacji. Dzięki zastosowaniu
pliku Cookies informacja wyświetla się tylko raz dla jedne sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie
po przejściu na kolejną stronę serwisu. Sesyjny pik Cookies, jeśli jest tworzony występuje
w określonym czasie, to tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika.
Serwisy ZGN Wola używają plików Cookies i podobnych technologii m.in. po to, by je można było
dostosować do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Zgodnie z przyjętą praktyką
większości serwisów WWW, przechowywane są zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane
zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują
żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący
do administrowania serwisami. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami
upoważnionymi do administrowania serwisami. Na podstawie plików Cookies mogą być generowane
statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk
nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Strony internetowe ZGN Wola wykorzystują pliki Cookies w następującym zakresie:
1. dla celów statystycznych,
2. dla zapisywania niektórych ustawień dot. wyświetlania strony,
3. na podstronach niedostępnych publicznie (panel administracyjny), w celu przechowywania
informacji o logowaniu.
Większość Cookies, za wyjątkiem niektórych z pkt. 1 oraz 2, jest sesyjna, tzn. wygasa po zamknięciu
okien przeglądarki. Niektóre z informacji statystycznych oraz ustawień wyświetlania przechowywane
są pomiędzy sesjami.
Na naszych stronach wykorzystujemy statystyki oferowane przez zewnętrznych dostawców (obecnie:
Google Analytics).
Ustawienia dotyczące Cookies zmienić można w przeglądarce internetowej, przy czym brak zmiany
tych ustawień oznacza akceptację dla plików Cookies w niej stosowanych.
Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można również wyznaczyć poziom ochrony
przed Cookies, nawet do całkowitego zablokowania tych plików. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa
i ochrony danych, ale jednocześnie może uniemożliwiać niektóre funkcje.

