POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERIWSU WWW.OFFCAMERA.PL
1. Niniejszy dokument dotyczy zarządzania „cookies” przez stronę internetową
www.offcamera.pl,
której
operatorem
jest
Fundacja
OFF
CAMERA
z siedzibą w Krakowie (kod poczt. 31-128), przy ul. Karmelickiej 55/7, wpisana do Rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS
0000428063, NIP 6772370409 (dalej: Operator).
2. „Cookies” są to pliki tekstowe o małej wielkości zapisywane na urządzeniu, za pośrednictwem
którego Użytkownik korzysta ze strony. Tworzy je przeglądarka internetowa przy
każdorazowym wejściu na stronę, co pozwala na rozpoznanie przy kolejnej wizycie, czy dany
Użytkownik odwiedzał ją już wcześniej. Dzięki temu, dochodzi do optymalizacji sposobu
zarządzania serwisem.
3. Strona wykorzystuje następujące rodzaje „cookies”:
a) stałe – zapisywane w momencie pierwszej wizyty Użytkownika na stronie
i przechowywane przez okres uregulowany odrębnie przez Operatora;
b) sesyjne (tymczasowe) – przechowywane tylko podczas jednorazowej sesji Użytkownika,
następnie bezpowrotnie usuwane z jego urządzenia.
4. „Cookies” są wykorzystywane w celu:
a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i konfiguracji strony;
b) zwiększenia funkcjonalności strony;
c) zbierania danych dotyczących popularności strony poprzez tworzenie statystyki
odwiedzin;
d) optymalizacji działania strony z perspektywy preferencji Użytkownika.
5. Strona www.offcamera.pl wykorzystuje następujące „cookies”:
a) „PHPSESSID” - przetwarzane od pierwszej wizyty, a usuwane po określonym czasie braku
aktywności, których celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony (m.in.
pod względem wydajności)
b) „__utma”, „__utmb”, „__utmc”, „__utmt”, „__utmz” – przetwarzane przez Google
Analytics w celu zbierania statystyk dotyczących liczby odwiedzin na stronie, ich rozkładu
w czasie oraz popularności
6. Niektóre „cookies” są zarządzane przez osoby trzecie – w szczególności dotyczy to plików
wskazanych w pkt. 4 lit. b.
7. W większości przypadków, niezależnie od wykorzystywanej przeglądarki internetowej,
ustawienia domyślnie zakładają zapisywanie „cookies”. Użytkownik może samodzielnie
zablokować tą opcję poprzez zmianę odpowiednich ustawień. Może również usunąć „cookies”,
które dotychczas zostały zapisane w pamięci urządzenia.

8. Zmiany ustawień dotyczących „cookies” mogą nieznacznie wpływać na działanie strony
www.offcamera.pl.
9. Za pośrednictwem gromadzenia „cookies” nie są w żaden sposób przetwarzane dane osobowe
Użytkownika. System nie pobiera również żadnych danych osobowych z urządzenia.

