COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PARAFIA p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z siedzibą w Żołędowie, ul. Bydgoska 27,
86-031 Żołędowo, NIP zwana dalej PARAFIAZOLEDOWO.PL gwarantuje wszystkim
Użytkownikom stron www prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
PARAFIAZOLEDOWO.PL informuje, że używa na stronach www technologii cookies tj. plików
tekstowych (ciasteczek), do rejestrowania informacji o tym, które strony użytkownik odwiedzał i
co na nich robił.
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"Cookies" - co to jest?

Cookies (ciasteczka) to małe porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę Twojego
komputera. Dlaczego wszyscy stosują cookies? Dzięki informacją cookies strony internetowe
pamiętają Twoje preferencje, które wybierasz ustawiając pewne rzeczy - jak na przykład
ustawienie miasta w prognozie pogody, albo ostatnio przeglądane aukcje. Cookie NIE Zawiera
Żadnych Twoich danych osobowych. Cookie NIE ma żadnego wpływu na Twoje
oprogramowanie ani sprzęt. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz - cookie strony
PARAFIAZOLEDOWO.PL może odczytać wyłącznie PARAFIAZOLEDOWO.PL. Dla własnej
wygody warto wiedzieć i świadomie korzystać z plików cookies.

Do czego wykorzystywane są pliki cookies:

♦ Tworzenia statystyk, dzięki którym można zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu
korzystają ze stron internetowych, co daje możliwość polepszania ich funkcjonalności i treści
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♦ Dzięki cookies utrzymywana jest sesja po zalogowaniu użytkownika do serwisu i nie ma
potrzeby na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

♦ Dostosowania zawartości i sposobu wyświetlania stron serwisów internetowych do
preferencji użytkownika w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika
serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb

♦ Dostarczania użytkownikom serwisów treści bardziej dostosowanych do ich preferencji np.
reklamy

W wielu przypadkach przeglądarka stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie
plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisów internetowych
mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies na swoim
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komputerze. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
użytkownika serwisu internetowego.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zapisywane w
urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać te informacje w
urządzeniu i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług
w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania.

Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania
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treści zamieszczanych w serwisach internetowych poza treścią która dostępna jest po
zalogowaniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies w tym ich włączenia
lub wyłączenia dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Poniżej znajdziecie Państwo linki do sposobów zmian ustawień plików cookies dla
poszczególnych przeglądarek:

Internet Explorer

Chrome

Safari
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Firefox
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