KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

W przedszkolu Limonka M. i P. Pakuła Sp. j. dbamy o Twoją prywatność i dokładamy
wszelkich starań w celu zagwarantowania Twych praw do zgodnego z prawem
przetwarzania i ochrony Twych danych osobowych. Wyjaśniamy, jak korzystamy z plików
cookie’s i innych technologii na naszej stronie http://www.limonka.edu.pl/

Korzystanie z plików cookie’s

Większość stron internetowych, w tym również i nasza zapisują na Twoim komputerze, a
dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Chrome, Firefox, Internet Explorer,
Safari i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, z którego łączysz
się z siecią, tzw. pliki cookie.
Autorzy stron internetowych, przeglądarek, przez ich wykorzystanie wiedzą, jak wielu
użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co nie wzbudza zainteresowania.
Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji
o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o outsourcingu IT
będzie wyświetlane Tobie więcej dotyczących tej branży.
Ciasteczka usprawniają proces logowania się poprzez zapamiętywanie loginu i hasła, a
także zapamiętują towary dodane do koszyka, nawet jeśli odświeżymy stronę
(www.wszystkoociasteczkach.pl)
Ciasteczka stosowane na naszej stronie internetowej nie przechowują danych
pozwalających na bezpośrednią identyfikację. Dane uzyskane w ten sposób nie będą
przesłane stronom trzecim, poza wyjątkami wskazanymi w naszej zakładce RODO.
W jakich celach stosujemy pliki cookie?

💁 stosujemy pliki cookie w naszym formularzu rejestracyjnym,

💁 stosujemy pliki cookie, aby dowiedzieć się, ilu użytkowników odwiedza naszą
stronę internetową i zbadać w jaki sposób to robią – takie działanie pomaga nam
poprawić jakość świadczonych usług, np. Google Analytics. Google Analytics
stosuje pliki cookie do analizy ilości użytkowników odwiedzających naszą stronę
internetową. Więcej informacji znajdziesz na
https://policies.google.com/privacy;

💁 wykorzystujemy pliki cookie do monitorowania i zarządzania przepływem danych
na naszej stronie internetowej;

💁 wykorzystujemy pliki cookie w naszych kampaniach reklamowych. Pliki cookie
pomagają nam poprawiać naszą stronę internetową oraz uatrakcyjnić naszą
ofertę.
Korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie:

💁 cookies sesyjne
Są to tymczasowe pliki cookie aktywne tylko wtedy, gdy wchodzisz na stronę
internetową (lub dokładniej, do czasu, aż nie opuścisz strony internetowej i nie
zamkniesz przeglądarki). Powyższe pliki pozwalają na zapamiętanie stronie internetowej
Twoich działań na poprzedniej stronie, eliminując konieczność ponownego wprowadzania
informacji.

💁 cookies trwałe
Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze po opuszczeniu strony internetowej.
Pomagają one w Twojej identyfikacji jako unikalnego gościa (zachowanie informacji w
postaci losowo wygenerowanego numeru). Długość pozostania plików cookie na Twoim
komputerze uzależniona jest od rodzaju takich plików.

Zgoda na korzystanie z plików cookie’s

Zanim rozpoczniesz korzystać z naszej strony internetowej musimy otrzymać Twoją
zgodę na korzystanie z plików cookie’s. Nasza strona zawiera wyskakujące okno
informujące o korzystaniu z plików cookie i prośbę o zaakceptowanie ich wykorzystania
poprzez kliknięcie słowa „AKCEPTUJĘ”.

Śledzenie

Niektóre informacje na Twój temat są gromadzone przez nas automatycznie.
Gromadzimy je w celu ogólnego analizowania trendów i administrowania naszą stroną
internetową, produktami i usługami.
Współpracujemy ze stronami trzecimi (takimi jak Google ads) w zakresie wyświetlania
informacji na naszej stronie internetowej lub zarządzania naszymi reklamami na innych
stronach internetowych. Nasz kontrahent może stosować pliki cookie lub podobne
technologie w celu wyświetlania reklam opartych o Twoją aktywność w sieci i
zainteresowania.

Usuwanie plików cookie’s

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej
chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z
Twojej przeglądarki.
Przykłady:

💁 Mozilla Firefox – W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje” i w nich zakładkę
“Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być

śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych
witryn.

💁 Microsoft Internet Explorer – W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje
internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Specjalnym suwakiem
możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny”
zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

💁 Google Chrome – W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w
prawym górnym rogu przeglądarki wybierz “Narzędzia” a potem “Wyczyść
dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie,
znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do
szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

💁 Opera – Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz
w nim “Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz
możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też
przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej
zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

💁 Apple Safari – W menu “Safari” wybierz “Preferencje” i w nich zakładkę
“Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie. W
telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego
zachęcamy Cię do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na
stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

👮 Jeśli interesuje Cię więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz
je na blogu 👉👉👉 https://kancelaria-it.pl/

