
Zasady korzystania z plików cookies w witrynie internetowej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie SŚ ląskiej. 

Witryna internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej stosuje pliki 

cookies Google Analytics. Nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,      

z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika 

witryny internetowej oraz uzyskującym do nich dostęp jest Miejska Biblioteka 

Publiczna w Rudzie Śląskiej oraz Google. 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, 

smartfonie itp.) Użytkownika witryny internetowej i przeznaczone są do korzystania 

ze stron internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej.                     

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystywane są wyłącznie w celu : 

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 

witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 

struktury i zawartości, 

• promocyjnym działań kulturalno – animacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rudzie Śląskiej oraz organizacji pozarządowych, w których Biblioteka jest 

często głównym partnerem projektu. Informacje te zbierane są w celu 

świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, 

• utrzymania sesji Użytkownika witryny, 

• zmiany wyglądu elementów witryny. 

Jednocześnie informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików "cookies"                        

na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników poprzez linki 

umieszczone w naszej witrynie. 

W ramach witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” 

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).  



• „Sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu 

końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony 

internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

• „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika 

przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia 

przez Użytkownika. 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies              

w urządzeniu końcowym Użytkownika.  

Użytkownicy witryny internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień 

dotyczących plików cookies. 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               

w urządzeniu Użytkownika witryny.  

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są 

w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).                                   

Informacje o zarządzaniu plikami cookies dla przeglądarki:  

• Firefox znajdziesz tutaj,  

• Chrome tutaj, 

• Internet Explorer tutaj. 

Na stronie Internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl/ wyjaśniono jak 

kontrolować i usuwać pliki cookies w większości przeglądarek.  

Użytkownicy witryn, którzy nie chcą, by usługa Google Analytics rejestrowała dane               

o ich odwiedzinach, mogą zainstalować dodatek do przeglądarki, który blokuje tę 

usługę. Aby zablokować Analytics, przejdź na stronę rezygnacji z Google Analytics                       

i zainstaluj dodatek w swojej przeglądarce. 

http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
http://wszystkoociasteczkach.pl/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

