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POLITYKA COOKIES 
 
1. Polityka Cookies 
	
Dotyczy serwisów WSC Centrum Rozwoju w domenach wsc-cr.edu.pl oraz wsc-cr.pl 
 
A. Czym są cookies 
Pliki cookies czyli tzw. ciasteczka, przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony 
internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Ciasteczka są 
plikami tekstowymi, przesyłanymi przez serwis internetowy i zapisywanymi na twardym dysku na komputerze, smartfonie czy 
innym urządzeniu końcowym użytkownika, za pomocą którego użytkownik łączy się z Internetem. Cookies nie wyrządzają 
żadnych szkód komputerom, urządzeniom, czy też zapisanym na nich plikom.  
Cookies nie rozpoznają użytkownika (np. po imieniu i nazwisku), rozpoznają jedynie ustawienia i zachowania anonimowego 
użytkownika, który korzystał z danego serwisu na wybranym urządzeniu, pozwala stronom internetowym rozpoznać 
urządzenie użytkownika i właściwie wyświetlić odwiedzane przez niego strony serwisu.  
 
B. Czy i jak wykorzystujemy cookies?  
Nasze serwisy korzystają z plików cookies. Operator serwisu WSC Centrum Rozwoju S.A. jest podmiotem zamieszczającym na 
urządzeniu końcowym swojego użytkownika - za jego pozwoleniem - pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. Dzięki temu 
jesteśmy w stanie rozpoznać urządzenie użytkownika w trakcie jego ponownej wizyty. 
Cookies wykorzystujemy do: 

ü dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te 
rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić oglądaną przez niego stronę. 

ü możliwości logowania do serwisu; 
ü utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu, 
ü przygotowywania statystyk, pomocnych w poznaniu preferencji i zachowań użytkowników. Analiza tych statystyk jest 

anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów oraz do oceny 
popularności strony 

 
Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. 
 
C. Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy? 

ü niezbędne do działania usługi – umożliwiające prawidłowe korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, 
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania, 

ü wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu, 
ü funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu 

użytkownika, 
ü statystyczne – służące do przygotowania statystyk dotyczących stron internetowych. 

D. Jak długo przechowywane są dane w plikach cookies?  
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies): 

ü cookies sesyjne: to są pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu do momentu opuszczenia strony 
serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki) 

ü cookies stałe: to pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez 
użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. 

 
 
 
E. Czy używamy cookies podmiotów trzecich?  
Tak. Użytkownik korzystający z naszych serwisów może otrzymywać cookies pochodzące od współpracujących ze WSC CR 
podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, LinkedIn. Więcej informacji na temat tych cookies można znaleźć na stronach 
internetowych poszczególnych podmiotów trzecich. 
 
F. Zarządzanie plikami cookies 
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Pliki cookies pomagają w szczególności w podniesieniu wygody użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Ograniczenie 
stosowania plików cookies mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. Wyłączenie obsługi 
plików cookies niezbędnych m.in. dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może 
utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Serwisu.  

Należy pamiętać, że oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszcza 
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą sami dokonać zmiany 
ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia m.in. zarządzanie plikami cookies konkretnej strony 
internetowej, całkowite usuwanie wszystkich zapisanych plików cookies, a także automatyczne blokowanie plików cookies. 

G. Jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę na pliki cookies 
Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub 
każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić 
w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na 
akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym. 
Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. 
 
H. Czy pliki cookies mogą być udostępniane stronom trzecim? 
Pliki cookies z których korzysta serwis WSC CR (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być wyłącznie 
udostępnione naszym firmom partnerskim. 
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