Polityka plików cookies

1. Czym są pliki cookies?
Pliki cookies stanowią dane informatyczne. Są to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane
przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli z nich korzystać w możliwie płynny sposób.
Odwiedzane przez Ciebie strony internetowe pozostawiają je na Twoich urządzeniach, a niekiedy
są one również odsyłane do innej strony, która go rozpoznaje. Każdy plik cookie posiada
anonimowy identyfikator, pozwalający zidentyfikować urządzenie, w którego pamięci został
zapisany przez określany czas.
Pliki cookies pomagają Ci sprawniej poruszać się po stronie internetowej. Jeżeli je zablokujesz
możesz spotkać się z sytuacją, w której pewne elementy naszych stron przestaną działać. Oprócz
tego cookies dostarczają właścicielom witryny internetowej określonych informacji, które można
wykorzystać do personalizacji i poprawy jakości usługi.

2. Pliki cookies jako dane osobowe
Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie stanowią dane osobowe. Administratorem
Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Z energią o prawie” z siedzibą w Toruniu pod
adresem ul. Reja 19/1, 87-100 Toruń. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach
analitycznych i statystycznych. Postawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda na
wykorzystanie plików cookies. Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych i
przysługujących Ci prawach znajdują się w Polityce prywatności.

3. Cel wykorzystywania plików cookies
Stosowane przez nas pliki cookies wykorzystywane są w celu zbierania informacji o ilości
użytkowników odwiedzających naszą witrynę, o zdarzeniach, jakie wykonują, a także o
odwiedzanych przez nich stronach. Tak pozyskane dane umożliwiają nam zarządzanie stroną
internetową oraz zwiększanie jej wydajności.
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4. Jakie pliki cookies wykorzystujemy w naszej witrynie?
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
•

stałe (trwałe) pliki cookies – mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do
zapamiętywania Twoich preferencji i wyborów podczas korzystania z witryny
internetowej. Pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy czas;

•

własne pliki cookies – służą poprawie jakości korzystania z naszej witryny i są zapisywane
tylko przez naszą stronę;

Wykorzystujemy następujące kategorie cookies:
•

cookies analityczne – umożliwiają zbieranie danych analitycznych, czyli liczenie odsłon i
ruchu na stronie, co pozwala ocenić i usprawnić jej działanie.

Szczegółowe informacje o wykorzystywanych plikach cookies znajdują się w poniższej tabelce:
Nazwa
CaosGtag_ga

Rodzaj

Okres ważności

Kategoria

Cel stosowania

Stałe

2 miesiące

analityczne

Gromadzenie
danych
statystycznych
o użytkownikach
witryny

CaosGtag_ga_MF99FQP6S5 Stałe

2 miesiące
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Gromadzenie
danych
statystycznych
o użytkownikach
witryny

_ga

Stałe

2 miesiące

analityczne

Gromadzenie
danych
statystycznych
o użytkownikach
witryny

_ga_MF99FQP6S5

stałe

2 miesiące

analityczne

Gromadzenie
danych
statystycznych
o użytkownikach
witryny
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5. Dane gromadzone przez pliki cookies
Wykorzystywane przez nas pliki cookies zbierają następujące dane osobowe: zdarzenia
wykonane na naszej stronie, kraj pochodzenia, miasto logowania, język, system operacyjny,
kategoria urządzenia, przeglądarka, rozdzielczość ekranu.

6. Czas przechowywania cookies
Dane pozyskane za pośrednictwem plików cookies przechowywane są przez okres 2 miesięcy.

7. Google Analitics
Korzystamy z usług Google Analistics, któremu przekazujemy dane zbierane za pomocą plików
cookies w postaci informacji statystycznych. Te informacje są anonimowe.
Zgodnie z najnowszym orzecznictwem organów nadzorczych państw członkowskich Unii
Europejskiej korzystanie z narzędzie Google Analitics nie spełnia wymogów odpowiednich
zabezpieczeń i ochrony danych osobowych. Dane zostają przekazywane do Stanów
Zjednoczonych, a podmioty prowadzące działalność w tym państwie mają obowiązek udostępniać
zbierane dane osobowe organom bezpieczeństwa.

8. Zarządzanie plikami cookies
Cookies można kontrolować i nimi zarządzać. Instrukcje konfigurowania ustawień plików cookies
w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć pod następującymi adresami:
•

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

•

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usewka-ciasteczek-i-danych-stronfirefox?redirectslug=usuwa-ciasteczek&redirectlocale=pl

•

Microsoft

Edge:

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-

plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b857b9-2a946a29ae09
•

Opera: https://help.opera.com/pl/touch/settings/
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•

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Zmiana polityki cookies
Zobowiązujemy się do regularnego przeglądania i uaktualniania niniejszej Polityki cookies.
Zastrzegamy możliwość wnoszenia do niej zmian w każdym czasie.
Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności miała miejsce 9 sierpnia 2022 r.
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