POLITYKA COOKIES
SERWIS KRAKÓW.LUTER2017.PL
(Polityka cookies)

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP (Administrator Serwisu), informuje, iż serwis internetowy pod adresem
krakow.luteranie.pl (Serwis) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o użytkownikach Serwisu, z
wyłączeniem plików cookies (Cookies).
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kościół
Ewangelicko-Augsburski w RP.

II. COOKIES
Cookies:
a) stanowią niewielkie pakiety danych informatycznych, w szczególności małych fragmentów tekstu, które
przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników Serwisu;
b) nie stanowią danych złośliwych;
c) nie zawierają danych osobowych;
d) są wykorzystywane wyłącznie w celach określonych w Polityce Cookies.

III. CEL WYKORZYSTANIA COOKIES
Administrator Serwisu, iż Cookies wykorzystywane są w celach:
a) uwierzytelniania użytkowników mających uprawnienia administratora Serwisu;
b) zapewnienia użytkownikom Serwisu możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa;
c) prowadzenia statystyk, zestawień oraz analiz ruchu w ramach Serwisu, w tym jego poszczególnych podstron.

IV. STOSOWANE RODZAJE COOKIES
Administrator Serwisu informuje, iż stosuje następujące rodzaje Cookies:
a) Cookies sesyjne, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do czasu „wylogowania” tj. zakończenia
rozpoczętej sesji przeglądarki internetowej poprzez jej opuszczenie przez użytkownika mającego uprawnienia
administratora Serwisu, opuszczenie Serwisu lub wyłączania przeglądarki internetowej przez użytkownika.
Wylogowanie, opuszczenie Serwisu lub wyłączenie przeglądarki internetowej wiąże się z usunięciem Cookies
sesyjnych. Cookies sesyjne nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych innych informacji poufnych z
urządzenia użytkownika Serwisu;
b) Cookies stałe, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika Serwisu i pozostają na nim do czasu ich
usunięcia. Zakończenie sesji przeglądarki nie wiąże się z usunięciem Cookies stałych. Cookies stałe nie pobierają
jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych innych informacji poufnych z urządzenia użytkownika Serwisu.

V. ZGODA NA WYKORZYSTANIE COOKIES

1. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie Cookies dla konkretnej strony internetowej lub dla
wszystkich stron internetowych.
2. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie, w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej,
zmiany ustawień dotyczących Cookies. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę Cookies całkowicie bądź
wprowadzić ograniczenia.
3. Administrator Serwisu informuje, że wprowadzenie ograniczenia stosowania Cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcje Serwisu.

VI. INFORMACJE DODATKOWE
1. Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez
partnerów współpracujących przy organizacji Konferencji z Administratorem Serwisu.
2. Szczegółowe informacje o Cookies w tym o możliwości i sposobach obsługi Cookies uzyskać można w sekcji
„Pomoc” stosowanej przez użytkownika Serwisu przeglądarki internetowej.

