
1. Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu na swojej stronie 

internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie 

informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym 

urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez 

systemy należące do innych podmiotów,  z których usług korzystamy (np. Facebooka).  

2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, 

które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o 

kontakt):  

• wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies 

są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać 

z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu 

ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem 

sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;  

• stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak 

odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej 

wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych 

podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem 

ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;  

• tworzenie statystyk  —  pliki  cookies są wykorzystywane do tego, aby  

przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak 

wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają 

największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę 

internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.   

• korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. 

pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie 

podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z 

plików cookies dostarczanych przez Facebooka.  

3. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w  

Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na 

użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy 

przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej 

— całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia 



o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w 

dowolnej chwili.  

4. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się 

jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies 

może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. 

dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, 

ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.  

 


