Sąd Okręgowy w Olsztynie - Polityka prywatności

dotycząca plików cookies.

Preambuła

Sąd Okręgowy w Olsztynie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności
użytkowników odwiedzających serwis olsztyn.so.gov.pl.
Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może
chronić swoją prywatność. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i
wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników
strony Sądu. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.
Administratorem danych jest Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Czym są pliki "cookies"?
Plik "cookies" jest niewielkim plikiem tekstowym, wysyłanym przez serwer WWW i zapisywanym
na urządzeniu końcowym, z jakiego korzysta użytkownik celem połączenia się z serwisem (np.:
komputer, tablet, smartfon).
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o
użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie Sądu
Okręgowego w Olsztynie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji
zebranych od użytkowników.

Zastosowanie "cookies".
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP
kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
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Gromadzenie danych.
Uprzejmie informujemy, iż strona www.olsztyn.so.gov.pl zwana dalej Serwisem nie zbiera w
sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak:
- czas wizyty,
- adres ip,
- adres url,
- przeglądarka, itp.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis.

Zarządzanie plikami cookies z poziomu przeglądarki internetowej.
Domyślnie przeglądarki internetowe akceptują pliki "cookies". Użytkownicy mają możliwość
zmiany ustawień domyślnych przeglądarki, aż do całkowitego blokowania tych plików. W
przypadku chęci dokonania zmian należy skorzystać z opcji "Pomoc" w menu używanej
przeglądarki internetowej.

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 oraz siecią Sądu. Na podstawie plików logów
mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze
podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby
odwiedzające serwis.

Odnośniki do innych stron.
Serwis Sądu Okręgowego w Olsztynie zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy
ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu Sądu Okręgowego w Olsztynie.
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Uwaga!
Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies i wyłączenie ich może spowodować
nieprawidłowe wyświetlanie stron w przeglądarce.
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