
Czym są ciasteczka (ang. cookies)? 

 

Na stronie uwm.edu.pl/kmizj używamy "ciasteczek". Ciasteczka (po angielsku cookies) to pliki o niedużej wielkości, 

które serwer internetowy zapisuje na komputerze, gdy odwiedzacie strony internetowe. Do czego służą "ciasteczka"? 

 "Ciasteczka" usprawniają działanie serwisu, a jednocześnie pełnią rolę jego zabezpieczenia. 

 Dzięki nim przeglądanie serwisu jest przyjemniejsze, ponieważ wyświetlają się Wam informacje, które mogą 

być istotne właśnie dla Was. 

 Są pomocą dla nas, gdyż informują o tym, jak korzystacie z naszego serwisu. 

 

W czym pomagają nam pliki cookies? 

Jako administratorzy serwisu uwm.edu.pl/kmizj chcemy traktować Was, użytkowników, uczciwie i otwarcie. 

Dlatego przy zarządzaniu portalem odwołujemy się do najlepszych praktyk. Stąd wynikła nasza decyzja o wdrożeniu 

rozwiązania wymaganego przez Dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej (Dyrektywa WE Parlamentu 

Europejskiego), regulującą wykorzystanie "ciasteczek". 

 

Stosowane przez nas "ciasteczka" są bezpieczne i w żaden sposób nie szkodzą Waszym komputerom. Jednocześnie 

zapewniamy Was, że w plikach cookies nie są przechowywane Wasze dane osobowe ani inne poufne informacje. 

Rodzaje wykorzystywanych przez nas "ciasteczek" 

 

    "Ciasteczka" sesji: ich działanie ogranicza się do jednej wizyty w serwisie. Dzięki nim możecie szybciej 

przemieszczać się ze strony na stronę. Bez nich nie wiedzielibyśmy również, czy wszystkie podstrony serwisu 

działają prawidłowo. W czasie jednej wizyty serwer przechowuje w nich informacje o Waszych działaniach. W jakim 

celu? Aby w przypadku zerwania połączenia użytkownik serwisu z łatwością trafił w to samo miejsce, które 

wcześniej odwiedzał. Nie oznacza to, że strony internetowe obdarzone są "pamięcią" - "ciasteczka" informują jedynie 

serwer o tym, jaką stronę wyświetlić. Pozwala to Wam na nierozpoczynanie każdej wizyty od początku. "Ciasteczka" 

są tym dla serwisu internetowego, czym zakładka dla książki. 

„Ciasteczka" trwałe: to pliki, które pozostają na Waszych komputerach na stałe. To dzięki nim serwis zapamiętuje 

Wasze ustawienia i preferencje, czyniąc go przyjaźniejszym i łatwiejszym w obsłudze. 

"Ciasteczka" osób trzecich: pozwalają Wam dzielić się zawartością naszego serwisu ze znajomymi, np. na takich 

portalach społecznościowych jak Facebook. W naszym serwisie stosowane są ciasteczna takich podmiotów jak np. 

Facebook, Google, Twitter. Politykę serwisów zewnętrznych, do których przekierowywane są informacje, możecie 

poznać czytając ich regulaminy. 

 

Jak zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące "ciasteczek"? 

 

Aby zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części - kliknij 

prawym przyciskiem myszy na wybranej stronie internetowej i wybierz "Informacje o stronie". W wyświetlonym 

oknie wejdź w ustawienia - w tym miejscu możesz zablokować cookies. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz 

używane przez nas cookies, może to spowodować problemy w korzystaniu z serwisu. 


