IPOLITYKAZSE

GNIEZNO

I DOTYCZACA COOKIES

Proszg uwainie przeczytaé niniejsze warunki przed korzystaniem z Witryny.
Korzystajac z Witryny potwierdzaja Paﬁstwo akceptacjg niniejszych
warunkéw. Jeieli nie akceptujq Par'lstwo naszej polityki dotyczacej plikow
cookies, prosimy nie korzystaé z Witryny.

1. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH lLINKI DO
WITRYN ZEWNETRZNYCH
ZSE

Gniezno chroni prywatnos’é kaZdej osoby korzystajacej z Witryny. ZSE

Gniezno nie gromadzi i nie przetwarza przy pomocy Witrynyjakichkolwiek
danych poza informacjami zebranymi poprzez tzw. pliki Cookies na zasadach

przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Witryna moie zawieraé linki do witryn zewnetrznych ZSE

Gniezno, stron

serwisow spo’recznoéciowych lub do stron internetowych podmiotow
wspo’rpracujacych. Przechodzqc na witryne strony trzeciej, podlegajq Paﬁstwo
odrebnej polityce prywatnos'ci i ochrony danych osobowych dla danej Witryny.

ZSE

Gniezno nie ponosi 2adnej odpowiedzialnoéci za Witryny stron trzecich.

2. GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE DANYCH
W celu optymalizacji Witryny pod kqtem wydajnos'ci, funkcjonalnoéci oraz
dostosowania jej do profilu uZytkownika, automatycznie zbierane informacje 5a)
zapisywane na Paristwa komputerze. Zawierajq one numer IP komputera, typ
wykorzystywanej przeglqdarki, jezyk, rodzaj systemu operacyjnego, dostawce
us’rug internetowych oraz informacje o czasie i dacie.

Powyisze informacje gromadzone sq w celu zwiekszenia wydajnos'ci i
atrakcyjnosci Witryny poprzez badanie zachowar’m, analizowanie trendo’w oraz
okres'lenie profilu uZytkownikéw. Zebrane w ten sposob dane moga byc'
wykorzystywane w celu ulepszania konstrukcji Witryny ijej funkcjonalnosci.

3. WYKORZYSTANIE PLIKéW COOKIES (CIASTECZKA)
W Witrynie mogag byé stosowane pliki Cookies (ciasteczka). Czym jest plik Cookie
(ciasteczko)?

Plik Cookie (ciasteczko) to niewielki plik, zazwyczaj tekstowy, wysy’rany za
pos’rednictwem naszego serwera do pliku ,,magazynu" przeglqdarki na twardym

dysku Pahstwa komputera. Dzieki temu, na przyk’rad, Witryna rozpoznaje rodzaj
urzqdzenia, z ktorego ’raczy sie uZytkownik. Podstawowym celem technologii
Cookies (ciasteczek)]est identyfikacja u2ytkownikow, co umoZliwia naszemu
serwerowi zaprezentowanie od powiednio dostosowanej strony.

Jakiego rodzaju pliki Cookies (ciasteczek) sag wykorzystywane?

W Witrynie stosowane sag dwa rodzaje plikow Cookies (ciasteczek):

Pliki Cookies sesji: SE} to tymczasowe pliki Cookies (ciasteczka) pozostajace w
pliku przeglagdarki uiytkownika do momentu opuszczenia Witryny. Takie pliki

Cookies (ciasteczka) sq obowiagzkowe dla poprawnego dzia’rania niektorych
aplikacji i poprawnego wyswietlania zawartosci Witryny.

Pliki Cookies trwa’re: sq wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia Witryny dla
uZytkownika (np. poprzez spersonalizowanie nawigacji). Pliki Cookies

(ciasteczka) tego rodzaju pozostaja w przeglqdarce uZytkownika znacznie d’ruZej.
Okres ten zaleZy od dokonanych przez Par’mstwa ustawieﬁ przeglqdarki
internetowej. Pliki Cookies (ciasteczka) trwa’re pozwalajq na przekazanie
informacji do naszego serwera przy kaZdych odwiedzinach Witryny.

4. COOKIES GOOGLE-ANALYTICS.COM - STATYSTYKI DLA
WITRYNY
Witryna korzysta z narzedzi google w celu monitorowania aktywnoéci
uZytkownikow w Witrynie. Pozwalajq one na ustaleniejaki komputer, kiedy i
skad (kraj i miasto) ’raczy sie z dana) stronq w Witrynie.

5. NIE GROMADZIMY ZADNYCH PRYWATNYCH DANYCH
Ze wzgledy na to, it Witryna ZSE

Gniezno nie korzysta z systemu rejestracji i

logowania uiytkownikéw nie gromadzi, ani nie wykorzystuje prywatnych
danych osobowych jak imie, nazwisko, adres, adres mailowy, adres www, data
urodzenia, miejsce urodzenia itp.

6. AKTYWOWANIE I DEZAKTWNOWANIE PLIKéW
COOKIES (CIASTECZEK) ORAZ PODOBNYCH
UZytkownik ma moiliwoéé akceptowania lub odrzucania wszystkich rodzajow
plikow Cookies (ciasteczek) poprzez zmiane ustawien w przegladarce

internetowej. Na przyk’rad, uZywajqc przeglqdarki internetowej Internet Explorer
w wersji 8.0 naleZy: 1 )Wybraé 2 menu ,,Narzedzia”, a nastepnie ,,Opcje
internetowe"; 2) Przejéé do zak’radki ,,Prywatnos'é"; 3) Uiyé suwaka w celu
ustawienia preferencji. Natomiast uZywajqc przegladarki Mozilla Firefox postepuj
takjak na zdjeciu w dokumencie. 2 Menu naleZy wybraé "Opcje"; nastepnie
"Opcje"; przejs’é do zak’radki "Prywatnos'é"; uZyé tzw. checkboxo’w do zaznaczenia
lub odznaczenia preferencji. W przypadku przeglqdarki Opera postepujemy
podobnie.

W przypadku innych przeglqdarek internetowych, prosimy o zapoznanie sie
instrukcja) dostarczana przez producenta oprogramowania dotyczacq ustawien
bezpieczenstwa podczas korzystania z sieci internet.

Zwracamy uwage, 2e pewne treéci i aplikacje oferowane na Witrynie mogq byé
niedostepne przy pe’rnym wy’rqczeniu obs’rugi plikéw Cookies (ciasteczek).

7. ZMIANY POLITYKI OCHRONY PRYWATNOSCI I pLIKow
COOKIES (CIASTECZEK)
Wszelkie zmiany dotyczace polityki ochrony prywatnos'ci i pliko’w Cookies
(ciasteczek) ZSE

Gniezno bode) udostepniane na niniejszej stronie. Prosimy o

regularne jej sprawdzanie.

8. KONTAKT
W przypadku jakichkolwiek pytar'i, uwag oraz wnioskow dotyczqcych niniejszej
polityki ochrony prywatnos'ci i plikow Cookies (ciasteczek), prosimy o
skontaktowanie siq z naszym adminem pod adresem podanym poniZej.

Admin: rbazulka©qmail.com

