POLITYKA PLIKÓW COOKIES STRONY
www.smniedzwiadek.pl
Witamy!
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem
z naszej strony internetowej http://smniedzwiadek.pl/, dalej jako „Strona”.
Administratorem Strony jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Niedźwiadek” z siedzibą w Warszawie (02495) przy ul. 1 Maja 5 lok. 1, e-mail: biuro@smniedzwiadek.pl, tel.: 022/ 662-63-16, dalej jako
„Administrator” lub „My”.
Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.
1. Czym są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne w postaci plików tekstowych, wysyłane
przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy
też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Strony).
Dane są przy tym zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod
pseudonimem i nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Pliki cookies nie wyrządzają szkód
komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów.
2. Cele stosowania plików cookies
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez
odwiedzających ze Strony w celu dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych
preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu Strony) oraz
optymalizacji korzystania ze Strony w celu prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających
sposób korzystania ze Strony (cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do
przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał
stronę).
Wśród wykorzystywanych przez nas plików cookies można wyróżnić cookies:
– sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.
– stałe, tzw. cookies śledzące – pliki, które zostają w pamięci przeglądarki przez pewien czas,
zależny od ustawień przeglądarki Użytkownika.
3. Informacja o możliwości wyłączenia plików cookies
Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki
internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym
Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być jednak
utrudnione.
Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu
przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące
w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego,
z którego korzysta Użytkownik.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można
zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a.
b.
c.
d.

Przeglądarka Mozilla FireFox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Safari
Przeglądarka Opera

4. Logi serwera
Użytkowanie Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest
strona internetowa. Zapytania wysłane do serwera są zapisywane w logach serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej i systemie
operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik, czas i datę serwera. Logi zapisywane i przechowywane
są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony
i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość
nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

