Polityka prywatności, cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI, COOKIES
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies oraz danych składających sie na logi systemowe
wykorzystywane do prowadzenia statystyk (czas i liczba wizyt itp).

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Rzymsko-katolicka Parafia pw Św. Marii Magdaleny, ul.
Gen. Zawadzkiego 32, 48-316 Łambinowice

4. 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;
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5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session
cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach Serwisu;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników podczas rejestracji lub za pomocą
formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi
przetwarzanie danych osobowych.

8. Dane użytkowników nie są bez ich zgody ujawniane żadnej stronie trzeciej. Parafia w
Łambinowicach zastrzega, że dane użytkownika podejrzanego o popełnienie przestępstwa
mogą zostać udostępnione odpowiednim organom państwowym wyłącznie, gdy przedstawią
one odpowiedni nakaz sądu polskiego, zgodny z obowiązującym w Polsce prawem.
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9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu 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).

10. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę
internetową, która jest używana w urządzeniu i postępować zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Urządzenia mobilne:

Android
Safari
Windows Phone
Blackberry

11. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będa one
zapisane w pamięci urządzenia. Jednocześnie Właściciel serwisu informuje, że ograniczenia
stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Serwisu.

12. Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy na stronie parafialambinowice.pl oraz
serwisy udostępniające tzw: wtyczki społecznościowe, mogą także używać cookies, które
umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam i informacji odpowiadających
upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Należy zapoznac się także z polityką prywatności
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tychże serwisów. W szczególności są to:

- Youtube - parafialambinowice.pl osadza na stronach swojego serwisu WWW klipy wideo
udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach
umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów
wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

- Google Analytics - Google Analytics używa "cookies" umieszczanych na komputerze
użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej
korzystają, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz
świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z
internetu. Pełny tekst polityki prywatności dostepny jest pod adresem
htt
p://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

- Facebook - parafialambinowice.pl umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski Lubię
to powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach
umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to
użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności
firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się
http://pl-pl.facebook.com/
help/cookies

13. Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

14. W przypadku uwag, sugestii lub wątpliwości prosimy o kontakt.
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