Polityka cookies

Definicje
Administrator – NOT – Informatyka z siedzibą na ul. Tadeusza Czackiego 3/5, pok. 304, 00-043 Warszawa.
Cookies - niewielkie pliki zapisywane na komputerze użytkownika, w których przechowywane są ustawienia
i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.
Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
(„osobie, której dane dotyczą”).
Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą
w domenie https://not.org.pl
SSL - certyfikat SSL zainstalowany na serwerze umożliwia jego uwierzytelnienie (ustalenie autentyczności) oraz
nawiązanie bezpiecznego połączenia.
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do
stron internetowych Serwisu.
URL - (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji,
danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych, np. adres www.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą
elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Zarządzanie plikami Cookies
1.

Nasz Serwis wykorzystuje następujące pliki Cookies:
1.1.

Niezbędne – pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu (w
szczególności usług wymagających uwierzytelnienia).

1.2.

Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – w szczególności pliki służące do
wykrywania nadużyć w ramach serwisu.

1.3.
2.

Analityczne – pliki wykorzystywane w celach analitycznych i statystycznych.

Powyższe pliki funkcjonują w ramach dwóch głównych rodzajów:
2.1.

Pliki sesyjne (session cookies) - przechowywane wyłącznie podczas bieżącej sesji w Serwisie,
zapisywane są na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania lub opuszczenia strony
internetowej.

2.2.

Pliki stałe (persistent cookies) - stałe pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym do
czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia daty przydatności, określonej w metadanych plików.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu tj. NOT – Informatyka.

3.

Poniżej znajduje się lista plików Cookies wykorzystywanych przez Serwis:

Nazwa

Ścieżka

Wartość

Funkcja pliku

Czy plik jest niezbędny do
korzystania z Serwisu?

XSRF-TOKEN

/

Zmienna [string]

przechowuje bieżący token CSRF w

Tak, plik jest używany do

pliku cookie XSRF-TOKEN, który jest

zapewnienia bezpieczeństwa

dołączany

podczas korzystania z serwisu.

do

każdej

odpowiedzi

generowanej przez środowisko. CSRF
służą do jednoznacznej identyfikacji
formularzy generowanych z serwera.

laravel_session

/

Zmienna [string]

Służy do

identyfikacji instancji sesji

użytkownika

Plik jest wykorzystywany w
celu

utrzymania

sesji

w

serwisie dzięki czemu nie
trzeba na każdej podstronie
serwisu ponownie wpisywać
loginu i hasła oraz w celach
analitycznych i statystycznych.

4.

W każdej chwili mogą Państwo zadecydować o wykorzystywaniu plików Cookies poprzez wprowadzenie
odpowiednich zmian w opcjach przeglądarki.

5.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne w Serwisie.

6.

W przypadku sprzeciwu wobec wykorzystywania plików Cookies, proszę wybrać z listy oficjalnych stron
internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której
Państwo używają oraz postępować zgodnie z instrukcjami producenta:
6.1.

Internet Explorer - http://support.microsoft.com/

6.2.

Chrome - http://support.google.com/chrome/

6.3.

Safari - http://support.apple.com/

6.4.

Firefox - http://support.mozilla.org/pl/

6.5.

Opera - http://help.opera.com/Windows/

Urządzenia mobilne:

7.

6.6.

Android - http://support.google.com/chrome/

6.7.

Safari - http://support.apple.com/

6.8.

Windows Phone - http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/

Dane osobowe, a pliki Cookies

7.1

Co do zasady pliki Cookies nie stanowią danych osobowych. Jednak w połączeniu z informacjami
przechowywanymi w ramach Serwisu o Użytkowniku Serwisu, mogą być traktowane jako dane
osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies będą przetwarzane wyłącznie
w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika Serwisu.

