
Polityka dotycząca cookies na stronie internetowej sgb.org.pl 

 

W celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie strona internetowa sgb.org.pl stosuje pliki 

cookies (tzw. ciasteczka). Przedmiotowy serwis automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies 

umieszczając je na Państwa urządzeniu. 

1. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki, tak aby zabronić 
korzystanie z plików cookie. Brak zmiany ustawień przeglądarki odnośnie plików cookies 
oznacza ich akceptację. 
 

2. Pliki cookies to dane informatyczne – niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na 
Państwa urządzeniu po by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach 
statystycznych.  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies nie zawierają 
żadnych danych osobowych. 
 

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

• dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają 
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, 
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu 
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 

• utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na 
każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 

4. W ramach serwisu sgb.org.pl stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki/dane tymczasowe, które 
przechowywane są na Państwa urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony 
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies 
przechowywane są na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies 
lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 
 

5. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików 
cookies. Użytkownicy przeglądarki internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień 
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, 
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, 
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 

6. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień plików cookies, tj. ograniczenie ich stosowania może 
mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia. 
Poniżej prezentujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach 
internetowych: 

• Google Chrome 



Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > 

Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję. 

• Internet Explorer 

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję. 

• Mozilla Firefox 

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję. 

• Opera 

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję. 

• Safari 

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję. 

7. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu pliki cookies oraz uzyskującym do nich 

dostęp jest administrator serwisu sgb.org.pl, tj. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich z siedzibą ul. 

Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka. 


