POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISACH INTERNETOWYCH
Szanowni Państwo!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA RODZIN „NOWE PERSPEKTYWY”, dalej jako: Stowarzyszenie”, przywiązuje
szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie
https://noweperspektywy.radom.pl/. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do
celów administrowania naszym serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszej strony www. Żadne
dane identyfikacyjne, który pozyskujemy nie są przez nas następczo wykorzystywane do żadnych celów, a także nie są
przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony (tj. do innych podmiotów).
GROMADZENIE DANYCH
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego
serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych
w plikach logów serwera WWW jest następujący:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP - o ile jest możliwa,
nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
czas nadejścia zapytania,
pierwszy wiersz żądania HTTP,
kod odpowiedzi HTTP,
liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do
strony https://noweperspektywy.radom.pl/ nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Wskazujemy jednak, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę www
znajdująca się pod adresem: https://noweperspektywy.radom.pl/. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu,
okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki
stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
WYKORZYSTYWANIE DANYCH
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania naszym
serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem Stowarzyszenia. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc
w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących
osoby odwiedzające serwis.
MECHANIZM COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani
śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie Stowarzyszenia nie przechowują żadnych danych
osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Niniejsza polityka objaśnia sposób wykorzystania przez operatora serwisu https://noweperspektywy.radom.pl/
plików cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem
oraz do celów statystycznych.
CZYM SĄ I CO ZAWIERAJĄ PLIKI COOKIES?
Tzw. ciasteczka są to małe porcje informacji zapisywane w przeglądarce Użytkownika serwisu. Ciasteczka są przesyłane
do urządzenia Użytkownika podczas pierwszych odwiedzin serwisu, a następnie pozwalają rozpoznać jego urządzenie
podczas każdej kolejnej wizyty. Pliki cookies pozwalają rozpoznać preferencje Użytkownika i tym samym dostosować
treść do potrzeb Użytkownika. Ciasteczka nie identyfikują danych osobowych Użytkownika. Zapisywanie ciasteczek
w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie Użytkownika lub jego sprzęt. Ciasteczka
zawierają przeważnie nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą, swój unikalny numer oraz czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych
jedynie serwerowi, z którego pochodzi.
DLACZEGO KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?
Wykorzystywane w serwisie ciasteczka służą do realizacji wielu funkcji. Przede wszystkim wykorzystywane są do celów
statystycznych, do analizy funkcjonalności naszego serwisu oraz dostosowania treści serwisu do preferencji
Użytkownika.
JAKIE PLIKI COOKIES WYKORZYSTUJEMY?
Ze względu na kryterium celu, któremu służą pliki cookies, serwis wykorzystuje statystyczne pliki cookies, które służą
do sporządzania statystyk odnoszących się do stron serwisu internetowego.
Według kryterium trwałości wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje wykorzystywanych przez serwis plików cookies:
1. Sesyjne pliki cookies: pliki tymczasowe, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
zakończenia sesji danej przeglądarki, wylogowania, opuszczenia stron serwisu lub wyłączenia urządzenia.
2. Stałe pliki cookies: pliki, które pozostają zapisane w urządzeniu Użytkownika na czas określony w parametrach
plików cookies, albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika; opuszczenie stron serwisu
internetowego, wylogowanie się, zakończenie sesji przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie
powoduje ich usunięcia; funkcja stałych plików cookies sprowadza się z zasady do określenia nowych
i dotychczasowych Użytkowników serwisu.
Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących
z operatorem serwisu partnerów i reklamodawców.
REZYGNACJA Z OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES
Domyślne ustawienia większości przeglądarek internetowych dopuszczają przechowywanie plików cookies.
Użytkownik może jednakże samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia tak, aby ciasteczka były blokowane,
albo by informowano go, że pliki cookies wysyłane są na jego urządzenie. W celu zarządzania plikami cookies prosimy
o zapoznanie się z instrukcją lub plikiem pomocy przeglądarki internetowej. Ostrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików
cookies może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON
Serwis internetowy Stowarzyszenia zawiera odnośniki do innych stron WWW. Z uwagi na powyższe wskazujemy, iż 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.
ZMIANY
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

