
Polityka cookies serwisu internetowego Kujawskiego Centrum Kultury 

 

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 
przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerach, tabletach, 
telefonach) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają 
nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 
końcowym oraz unikalny numer. 

W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych 
podobnych technologii wykorzystywanych w serwisie internetowym. 

Żadne pliki cookies wykorzystywane w serwisie internetowym Kujawskiego Centrum Kultury 
nie zbierają danych Użytkowników. 

Kujawskie Centrum Kultury (Administrator) wykorzystuje pliki cookie przede wszystkim do 
celów statystycznych i analitycznych (przy użyciu narzędzia podmiotu zewnętrznego - Google 
Analytics). 

Celem ich wykorzystania jest dostosowanie zawartości stron internetowych do preferencji 
użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych. Używane są również w 
celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki 
sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i 
zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. 

W tym celu stosowane są dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich 
są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze 
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki 
pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo 
do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. 

Pliki cookies mogą mieć różne znaczenie dla korzystania z serwisu internetowego, w 
szczególności mogą być: 

1) niezbędne – konieczne prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z 
których użytkownik chce skorzystać; 

2) funkcjonalne – służące wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich może obniżyć 
się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego 
korzystania z niej, choć pewne funkcje mogą być nieodstępne. 

Administrator korzysta z plików cookies pochodzących od zewnętrznych podmiotów (oprócz 
wskazanego Google Analytics także Facebook pixel – pliki sesyjne i stałe(, ale także „własnych”. 

Własne pliki cookies Administratora mają charakter stały i służą do kontroli czasu wyświetlania 
się obiektów, co wpływa np. na to czas i długość wyświetlania poszczególnych elementów (np. 
okien pop-up). 

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 
w serwisie internetowym. 

Standardowo ustawienia przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają 
umieszczanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może jednak 
zmienić je w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w 
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 
przesłaniu na urządzenie użytkownika.  



Użytkownik ma także możliwość samodzielnego usunięcia plików cookies z urządzenia. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 


