
POLITYKA PRYWATNOŚCI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ  

URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU 

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu akceptujesz Drogi Użytkowniku zasady zawarte w 

niniejszej Polityce Prywatności. 

Cookies: cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego 

komputera w postaci plików tekstowych, pliki cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie 

uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają 

niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, 

bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów. 

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 

cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu 

końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub 

wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, 

np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach serwisu; 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 

Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu, aby nie 

otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do 

połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te 

zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie. 

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów 

najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o 

czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie: 

MS Internet Explorer 9: 
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

Mozilla Firefox 
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

Google Chrome 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

 

Opera 8.0 
http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html 

Przykładowo, posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer w tym celu należy 

wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki 

cookie”. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies 

zapisane już na Twoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej 

należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki Cookiem” 

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

