
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Ciasteczka 

Portal Stop Smog korzysta z plików cookies i innych technologii przechowywania danych do celów 
wynikających z funkcjonalności witryny, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z portalu Stop 
Smog bez zmiany domyślnych ustawień przeglądarki skutkuje zapisaniem plików cookies w pamięci 
urządzenia odwiedzającego. 

1. Portal Stop Smog zbiera informacje zawarte w plikach cookies. 

2. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu odwiedzającego witrynę. 
Zawierają nazwę odwiedzanej strony internetowej (stopsmog.zdunskawola.pl), unikalny numer oraz 
czas przechowywania na urządzeniu końcowym. 

3. Portal Stop Smog zamieszcza na urządzeniu użytkownika pliki cookies oraz posiada do nich dostęp. 

4. Wykorzystywane przez portal Stop Smog pliki cookies umożliwiają: 

• rozpoznanie urządzenia użytkownika oraz dostosowanie zawartości witryny do urządzenia i 
przeglądarki odwiedzającego; 

• stworzenie i analizę statystyk umożliwiających poznanie preferencji i zachowań odwiedzających; 

• zmierzenie popularności witryny; 

• logowanie się i utrzymanie zalogowania przy ponownym odwiedzeniu portalu Stop Smog 

5. Portal Stop Smog używa dwóch rodzajów plików cookies. Pliki sesyjne (tymczasowe) przechowywane 
są do momentu opuszczenia strony portalu Stop Smog poprzez przejście do innej strony, wylogowanie 
się bądź wyłączenie przeglądarki. Pliki stałe przechowywane są przez czas wynikający z ich ustawień 
lub do czasu usunięcia ich przez użytkownika. 

6. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapis plików cookies w urządzeniu. Użytkownik ma 
możliwość dokonania zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki w celu zablokowania obsługi plików 
cookies. Dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. 

7. Informacje o możliwych ustawieniach przeglądarki internetowej dostępne są również w zakładce 
,,Pomoc” przeglądarki na stronie producenta oprogramowania. 

8. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych 
funkcji portalu Stop Smog 

9. Pliki cookies portalu Stop Smog zapisane na urządzeniu użytkownika mogą być udostępnione 
partnerom współpracującym z Urzędem Miasta Zduńskiej Woli. 

Osadzone treści z innych witryn 

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone 
treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio 
konkretną witrynę. 

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne 
systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie 
twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. 
 


