Polityka prywatności
1. Strona internetowa www.astir.opole.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o
użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw.
"ciasteczek").
2. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego
(home.pl SA).
3. Poprzez dobrowolne podanie danych przez użytkownika poprzez formularz
kontaktowy.
2. Cel i zakres zbierania danych w logach serwera
1. Strona internetowa może zapisać informacje o parametrach połączenia
(oznaczenie czasu, adres IP). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez
adresy URL.
2. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę ASTIR.
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, pliki z logami mogą okazjonalnie
podlegać analizowaniu w celu określenia, czy struktura strony nie zawiera błędów
itp.
3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy
służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane
nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią
Administratora. 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 stronę
internetową.
3. Mechanizm cookies na stronach internetowych
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią pliki tekstowe, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
2. Mechanizm cookies zastosowany na stronie internetowej ASTIR jest
wykorzystywany przez usługę Google reCAPTCHA w celu ochrony przed
nadużyciami w stosunku do formularza kontaktowego online, a także ochrony
przed spamem wysyłanym poprzez ten formularz.
3. Pliki cookies stosowane na stronie internetowej ASTIR nie przechowują żadnych
danych osobowych.
4. W ramach strony internetowej stosowane „stałe” pliki cookies (persistent
cookies). Przechowywane są one w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej ASTIR mogą dokonać
zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie
plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej ASTIR.

