
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Więckowskiego 41, 90-734 Łódź

Polityka cookies

W związku z korzystaniem ze strony internetowej www.koper.org.pl (dalej: „Strona Internetowa”) uprzejmie informujemy, że
STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI z siedzibą w Łodzi
(90 – 734), legitymująca się nr REGON: 471228936, tj. operator i właściciel Strony Internetowej, korzysta z plików typu
cookies (ciasteczka).

Pliki cookies to dane informatyczne przechowywane na urządzeniu korzystającego ze Strony Internetowej. Zapisywane są
przy każdorazowym korzystaniu ze Strony Internetowej i umożliwiają późniejszą identyfikację korzystającego przy ponownym
połączeniu ze Stroną Internetową z urządzenia, na którym zostały zapisane. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer oraz inne niezbędne
dane.  Przy  czym  wykorzystywane  są  pliki  stałe  (np.  służące  optymalizacji  nawigacji  –  przechowywane  w  urządzeniu
użytkownika  przez  czas  określony  w  ich  parametrach  lub  do  czasu  ich  usunięcia  przez  użytkownika)  i  sesyjne  (np.
umożliwiające  prawidłowe  funkcjonowanie  Strony  Internetowej  poprzez  zapamiętanie  rozdzielczości  wybranej  przez
użytkownika – przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu zakończenia sesji przeglądarki internetowej). 

Właściciel wykorzystuje je w celach:
a) funkcjonalnych – optymalizują korzystanie ze Strony Internetowej,
b) analitycznych –  umożliwiają  m.in.  tworzenie  anonimowych,  zagregowanych  statystyk,  które  pomagają  zrozumieć

sposób korzystania ze Strony Internetowej przez użytkowników, w celu ulepszania jej struktury i zawartości,
c) reklamowych –  umożliwiają  dostarczanie  użytkownikom treści  reklamowych  dostosowanych  do  ich  zainteresowań,

a jednocześnie ułatwiają reklamodawcom dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań
użytkownika.

Informacje zawarte w plikach cookies przez nas wykorzystywanych na Stronie Internetowej nie pozwalają na zidentyfikowanie
konkretnych użytkowników, a nadanie im charakteru danych osobowych, może potencjalnie nastąpić jedynie w przypadku ich
połączenia z danymi osobowymi dostarczonymi nam przez użytkownika np. w związku z nawiązaniem przez użytkownika
kontaktu z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub po wyrażeniu odpowiedniej zgody przed skorzystaniem
z ofertowanych usług (np. newsletter). W każdym takim przypadku zostaną Państwo dodatkowo poinformowani o zasadach
przetwarzania  danych  osobowych  oraz  poproszeni  o  wyrażenie  odrębnej  zgody  na  przetwarzane  danych  osobowych,
o ile zgoda taka będzie stanowiła podstawę przetwarzania danych osobowych. 

Podczas korzystania ze Strony Internetowej na urządzeniu użytkownika mogą zostać umieszczone pliki cookies podmiotów
trzecich, z którymi współpracujemy np. Facebook, Google Analytics i Adwords.

Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google znajdą Państwo na stronie:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Facebook znajduje się na stronie:
https://www.facebook.com/about/privacy/

Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób pliki cookies zapisywane są na jego urządzeniu końcowym.
Można np. usunąć poszczególne pliki cookies lub zablokować ich instalację na przyszłość. Pozwalają na to ustawienia  lub
preferencje  definiowane  w  przeglądarkach  internetowych.  Domyślne  ustawienia  popularnych  przeglądarek  (np.  Internet
Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie plików cookies ze Strony Internetowej.
Zarządzanie plikami cookie w:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek
Internet Explorerze 9: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=pl_PL
Operze: http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc swojej przeglądarki internetowej lub na takich
stronach internetowych jak np.: http://www.allaboutcookies.org/ lub http://wszystkoociasteczkach.pl/

Dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO) przygotował Ryszard Bielewicz (matura 77). Więcej informacji tel.: +48 790 770 087
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