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POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR 

  

 

Polityka plików Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Państwa 

urządzeniach za pomocą plików Cookies. Pliki te służą realizacji usług świadczonych drogą 

elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Administratora.  

 

Zgoda na Cookies. Kiedy po raz pierwszy odwiedzą Państwo Naszą stronię internetową, zostanie 

wyświetlony komunikat na temat stosowania plików Cookies. W każdej chwili mogą Państwo zmienić 

ustawienia Cookies z poziomu swojej przeglądarki internetowej albo w ogóle usunąć pliki Cookies.  

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z wykorzystywaniem plików Cookies, mogą Państwo w każdej 

chwili skontaktować się z Administratorem wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: 

ivrpolska@gmail.com lub archiwum@ivr.org.pl. 

 

I. Definicje 

o Administrator – Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR z siedzibą 

w Łodzi, pod adresem: ul. Kopcińskiego 8/12, 90 – 232 Łódź, NIP: 7251950240, REGON: 

47090661800000, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000281799. 

o Cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, którymi są przede wszystkim niewielkie pliki tekstowe 

składające się z szeregu liter oraz cyfr, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za 

pośrednictwem których korzystają Państwo z tej Strony internetowej, 
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o Cookies Własne – Cookies, które są zamieszczane przez Administratora na tej stronie 

internetowej. Są one związane ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną za 

pośrednictwem Strony internetowej Stowarzyszenia. Oznacza to, że te pliki Cookies są 

odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora, 

o Cookies Zewnętrzne – Cookies, które zamieszczają za pośrednictwem tej Strony internetowej inne, 

zaufane Administratorowi podmioty. Oznacza to, że ten rodzaj Cookies odczytywany jest przez 

system teleinformatyczny tych właśnie podmiotów trzecich, 

o Strona internetowa – strona Stowarzyszenia działająca w domenie www.ivr.org.pl, 

o Urządzenie – elektroniczne urządzenie końcowe za pośrednictwem którego uzyskują Państwo 

dostęp do Strony internetowej Administratora. Może to być np. komputer, laptop, tablet czy 

smartfon, 

o Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa polskiego mogą być 

świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług 

drogą elektroniczną. 

 

II. Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies 

1. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzeń, z których Państwo 

korzystają. Tą drogą nie przedostaną się do obsługiwanych przez Państwa urządzeń żadne wirusy 

czy innego rodzaju niechciane lub złośliwe (szkodliwe) oprogramowanie.  

2. Pliki Cookies pozwalają przede wszystkim zidentyfikować wykorzystywane przez Państwa 

oprogramowanie po to, aby dostosować funkcjonalność Strony internetowej do Państwa 

indywidualnych potrzeb i preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której 

pochodzą, czas przechowywania ich na danym Urządzeniu oraz przypisaną im wartość. 

3. Na Naszej Stronie internetowej wykorzystujemy dwa typy plików Cookies: 

a) Cookies sesyjne: pliki, które są przechowywane na Państwa Urządzeniu i pozostają tam do 

momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale 

usuwane z pamięci tego Urządzenia, 

b) Cookies trwałe: pliki, które są przechowywane na Państwa Urządzeniu i pozostają tam do 

momentu ich skasowania. Oznacza to, że zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie 

Urządzenia nie powoduje usunięcia tych plików z Urządzenia. 

4. Zarówno mechanizm działania Cookies sesyjnych, jak i Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie 

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych innych informacji poufnych z Urządzenia, z którego 

Państwo korzystają.  
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III. Cele, w jakich wykorzystujemy pliki Cookies 

1. Jako Administrator, wykorzystujemy Cookies Własne w następujących celach: 

a) Konfiguracja Strony internetowej i realizacja procesów niezbędnych dla zapewnienia pełnej 

funkcjonalności wszystkich stron internetowych Administratora – dzięki plikom Cookies 

możliwe jest: 

o dostosowanie zawartości wszystkich przeglądanych przez Państwa treści do Państwa 

preferencji, co pozwala na optymalne korzystanie ze strony – w szczególności, pliki 

Cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry danego Urządzenia i 

odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb 

Użytkownika, 

o rozpoznanie i zapamiętanie Urządzenia, z którego Państwo korzystają oraz lokalizacji 

tego Urządzenia, aby strona internetowa Administratora wyświetlała się w 

odpowiedni sposób, dostosowany do miejsca, w którym aktualnie się Państwo 

znajdują, 

o zapamiętanie rozmiaru czcionki czy wyglądu Strony internetowej, aby korzystanie z 

niej było łatwiejsze, 

b) Uwierzytelnianie Użytkownika na Stronie internetowej i zapewnienie ciągłości sesji: 

o utrzymanie Twojej sesji na Stronie internetowej,  

o dokonanie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony internetowej, co 

umożliwia w szczególności weryfikację autentyczności sesji Państwa przeglądarki, 

o  zoptymalizowanie i zwiększenia wydajności usług, które dla Państwa świadczymy, 

c) Analiza i badania – tworzenie anonimowych statystyk dotyczących oglądalności Strony 

internetowej Stowarzyszenia: 

o tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają Nam zrozumieć, w jaki sposób 

korzystają Państwo ze Strony internetowej, co w dalszej perspektywie umożliwia Nam 

ulepszanie struktury i zawartości prezentowanych stron – w tym celu korzystamy z 

narzędzi analitycznych oferowanych przez oprogramowanie WordPress, 

d) Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Strony internetowej. 

 

IV. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies 

1.  Oprogramowanie WordPress, na którym opiera się funkcjonowanie Strony internetowej 

Stowarzyszenia może wykorzystywać pliki Cookies oraz zapisywać na serwerze podstawowe dane  

dotyczące odwiedzających Użytkowników – chodzi tu przede wszystkim o tzw. logi serwera, takie 

jak np. adresy IP Użytkowników. Oprogramowanie Wordpress, zbiera również dane m.in. o 
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przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, rozdzielczości ekranu, języku, ścieżce wejścia i 

lokalizacji odwiedzającego.  

2. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie dokonać zmian w ustawieniach dotyczących plików 

Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do danego Urządzenia, co 

może polegać na: 

a) ograniczeniu dostępu, 

b) wyłączeniu dostępu. 

W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony internetowej wciąż będzie możliwe – 

oczywiście poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają działania plików Cookies. 

3. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, mogą Państwo dokonać: 

a) za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub  

b) za pomocą konfiguracji usługi.  

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną 

obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich 

każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Państwa Urządzeniu. Szczegółowe informacje o 

możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki 

internetowej.  

4. W każdej chwili mogą Państwo również całkowicie usunąć dotychczas zgromadzone pliki Cookies. 

 


