Polityka prywatności
Definicja plików cookies
Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy,
który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas
przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do
konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne,
newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki
wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron
internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie
produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być
zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu
czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
(źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka)

Wykorzystanie plików cookies w Portalu BIP Samorządu Województwa Śląskiego
Portal BIP Samorządu Województwa Śląskiego wykorzystuje pliki cookies w celu:
zapamiętywania odwiedzin na stronie i preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie
treści);
tworzenia anonimowych statystyk odwiedzalności serwisów;
utrzymania sesji użytkownika zalogowanego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie
wpisywać loginu i hasła;
zapisania identyfikatora sesji anonimowego użytkownika, która umożliwia poprawne działanie serwisu.

Rodzaje plików cookies
Serwis stosuje pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do
czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. Służą one do
zapamiętania preferencji użytkownika, takich jak włączenie zapisywania ciasteczek. Pliki cookies „sesyjne” pozostają w
przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia. Służą one do identyfikacji użytkownika przez serwer i personalizacji
działania serwisu podczas bieżącego korzystania z jego usług, np. włączonego trybu wysokiego kontrastu.
Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał
się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies na urządzeniu końcowym. W tym
celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu, udostępnianej w przeglądarce internetowej, z której korzysta
Użytkownik. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu. Sposób
wyłączenia możliwości przechowywania cookies w przeglądarkach internetowych podają producenci przeglądarek.
Przeglądarka Opera
Przeglądarka Firefox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Safari

Polityka wykorzystywania plików cookies
Serwis może używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”) do dostosowania działania stron do preferencji użytkowników oraz do
pomiarów odwiedzin i zachowań użytkowników w serwisie. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych
osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników, które pozwoliłyby na ich jednoznaczną identyfikację przez inne
serwisy. W serwisie brak jest automatycznego zbierania informacji poza tymi zawartymi w plikach cookies. Podmiotem
zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator
Serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego z siedzibą:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

