Polityka Cookies
1. Poniższe informacje dotyczą plików cookies (dalej „cookies”) stosowanych w Serwisie
Archiwum Filmowe znajdującej się pod adresem https://etiudy.filmschool.lodz.pl/ .
2. Czym są pliki cookies?
Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych
Użytkowników Serwisu (komputery, telefony, tablety), przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Pliki te zawierają najczęściej nazwy stron internetowych, z których
pochodzą, informacje o czasie ich przechowywania na końcowym urządzeniu oraz unikalny
numer służący identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.
• W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: Cookies sesyjne to pliki, które

przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub
wyłączenia przez niego przeglądarki internetowej.
• Cookies stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, zależny od ustawień przeglądarki

internetowej użytkownika.
Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje usunięcia plików
cookies z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
3. Serwis może wykorzystywać:
• Własne pliki cookies, w celu optymalizacji i dostosowania zawartości stron internetowych do
preferencji użytkowników, a także tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam
zrozumieć jak użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych, by następnie móc
poprawiać ich funkcjonalność. Wykorzystywanie cookies pozwala nam także na
utrzymywanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie będzie musiał na każdej
stronie ponownie wpisywać identyfikatora (loginu) i hasła, przez co korzystanie ze stron
internetowych Serwisu jest łatwiejsze w użyciu.
Pliki cookies wykorzystywane są przez nas także w celach reklamowych, do prowadzenia
kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, oraz mierzenia ich skuteczności.
• Zewnętrzne pliki cookies podmiotów współpracujących, m.in. w celu zbierania ogólnych i
anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google
Analytics).
4. Oprogramowania wykorzystane w przeglądarkach internetowych, służące do przeglądania
stron internetowych, domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniach

końcowych Użytkowników. Użytkownik Serwisu może w każdej chwili dokonać zmian w
ustawieniach dotyczących plików cookies.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w przeglądarkach:
•

Mozilla Firefox

•

Internet Explorer

•

Google Chrome

•

Safari

5. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies w przeglądarce
może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

