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Polityka w sprawie plików cookies

Witryna internetowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej może
wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka). Niniejsza Polityka w sprawie plików
cookies dotyczy serwisu internetowego ŚDS w Wysokiej Głogowskiej.
Czym są pliki cookies (ciasteczka) i w jakim celu je używamy?
Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem
przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie,
smartfonie, etc.). Podczas odwiedzania serwisu przeglądarka wysyła ten plik i w ten sposób
może być każdorazowo rozpoznana.
Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po serwisie i
korzystania z jego zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji
dotyczących sposobu wykorzystywania serwisu przez użytkowników, zapewniają prawidłowe
funkcjonowanie serwisu oraz zwiększają jego wydajność, pozwalając Państwu szybciej
znaleźć potrzebne informacje.
Czy cookies są niebezpieczne?
Nie, gdyż pliki cookies nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane
jako kody. Nie rozpowszechniają wirusów i każdy użytkownik ma możliwość zarządzania
plikami cookies na urządzeniu końcowym. Ponadto, w plikach cookies nie są przechowywane
dane osobowe, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika.
Zarządzanie plikami cookies
Pliki cookies są wykorzystywane przez nas wyłącznie za zgodą użytkownika. W każdym
momencie możecie Państwo wyłączyć lub zmodyfikować możliwość zapisywania plików
cookies na swoim urządzeniu końcowym, poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu
do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej). Standardowo
oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza
zapisywanie plików na urządzeniu końcowym, a tym samym umożliwia nam przetwarzanie
danych zgromadzonych w tych plikach.
Ponieważ pliki cookies stosowane są również do zapamiętywania Państwa preferencji
dotyczących plików cookies, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami
ustawień, w szczególności:
1. w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookies na Państwa urządzeniu
końcowym, może nie być możliwe korzystanie z jej funkcjonalności.
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2. przypadku użycia innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki
internetowej niezbędne będzie ponowne określenie swoich preferencji w zakresie plików
cookies
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania ustawieniami plików
cookies, zalecamy postępowanie zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej, z której
Państwo korzystacie, w szczególności:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

W przypadku urządzeń mobilnych:

Android

Safari

Windows Phone
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Blackberry

ŚDS w Wysokiej Głogowskiej wdrożyła rozwiązania wymagane przez Dyrektywę o
prywatności i łączności elektronicznej (Dyrektywa WE Parlamentu Europejskiego), która
obejmuje wykorzystywanie „ciasteczek”, ponieważ przy uwzględnieniu najlepszych praktyk
uczciwe i otwarcie traktuje swoich użytkowników.
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