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PLIKI COOKIES 
 

1. Administratorem strony smart.boguchwala.pl jest Urząd Miejski w 

Boguchwale. 

2. W związku z udostępnianiem zawartości strony smart.boguchwala.pl 

Administrator stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), tj. informacje 

zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które 

serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego 

urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny 

serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na 

urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Może także używać innych 

technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym 

dokumencie informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do 

innych podobnych technologii. 

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a) dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania z strony; w szczególności pliki te pozwalają 

rozpoznać urządzenie Użytkownika, a także wyświetlić stronę dostosowaną 

do jego indywidualnych potrzeb, 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób 

Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia 

ulepszanie ich struktury i zawartości, 

c) utrzymania sesji Użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której 

Użytkownik nie musi na każdej podstronie smart.boguchwala.pl ponownie 

wpisywać loginu i hasła. 

4. W ramach strony smart.boguchwala.pl Administrator może stosować 

następujące rodzaje plików cookies: 

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych 

na stronie, 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, 
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c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania 

ze strony internetowej smart.boguchwala.pl, 

d) "funkcjonalne" pliki cookies umożliwiające "zapamiętanie" wybranych 

przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w 

zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, 

rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron 

internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza 

przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

Użytkownicy strony 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. Szczegółowe 

informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie 

zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w 

urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym zarządzający stroną 

będzie miał możliwość przechowywać informacje w urządzeniu końcowym 

Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 

6. Istnieje możliwość blokowania plików cookies, bowiem w przeglądarce 

internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. 

Użytkownicy powinni jednak pamiętać, że wyłączenie stosowania cookies 

może spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z 

niektórych usług w ramach strony smart.boguchwala.pl. 


