
Polityka cookies 

Serwis internetowy Diecezji Tarnowskiej przywiązuje szczególną wagę do poszanowania 
prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie diecezja.tarnow.pl. Dla 
Paostwa wygody Serwis używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by 
dostosowad serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie 
pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia 
internauty. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do 
celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron 
serwisu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do 
jakiejkolwiek strony trzeciej. 

W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak 
zmiany tych ustawieo oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. 

Gromadzenie danych 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP 
kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których 
użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby 
identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: 

 czas nadejścia zapytania, 
 czas wysłania odpowiedzi, 
 nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
 informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
 adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) -  

w przypadku gdy przejście do strony Portalu nastąpiło przez odnośnik, 
 informacje o przeglądarce użytkownika. 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Portalu. Dla 
zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu 
określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są 
stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. 

Wykorzystywanie danych 

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do 
administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza 
osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą 
byd generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania 
w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające 
serwis. 

Mechanizm cookies na stronach internetowych serwisu 

http://www.diecezja.tarnow.pl/


Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o 
użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisie 
internetowym Diecezji Tarnowskiej nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych 
informacji zebranych od użytkowników. 

Serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie 
korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz cookies funkcjonalne, czyli pozwalające 
„pamiętad” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.: 

 cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny diecezja.tarnow.pl 
 cookies sesyjne używane podczas logowanie użytkownika do panelu Webmail 

(wygasają po zakooczeniu sesji) 
 cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie 

ankiety/sondy są stosowane w witrynie) 
 cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, np. 

wersji mobilnej 
 cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony 
 cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności PDT  

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używad cookies, które 
umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i 
zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to: 

 w serwisie Youtube – zawierające preferencje użytkownika oraz licznik kliknięd 
(opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/) 

 w serwisie Vimeo – pozwalające się zalogowad, a także cookies umieszczane przez 
reklamodawców pozwalające uzależniad wyświetlane reklamy od zachowania 
użytkownika (opisane są w polityce prywatności http://vimeo.com/cookie_policy) 

 w serwisie Razem.TV – zawierające preferencje użytkownika oraz optymalizujące 
korzystanie ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznad 
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlid stronę internetową, 
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (opisane są w polityce prywatności 
http://razem.tv/razem/Polityka-prywatnosci) 

Więcej o ciasteczkach 

 

http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy
http://vimeo.com/cookie_policy
http://razem.tv/razem/Polityka-prywatnosci
http://wszystkoociasteczkach.pl/

