
Polityka obsługi “cookies” (ciasteczek) w serwisach Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi 
  !
Serwisy www obsługiwane przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i 
Teatralną w Łodzi (zwaną dalej Uczelnią) używają plików cookies. Niektóre z nich są 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów Uczelni, inne mają ułatwić 
naszym użytkownikom korzystanie z serwisów bądź są stosowane w celu gromadzenia 
informacji statystycznych o odwiedzających, a także pozwalają użytkownikom 
udostępniać i rekomendować w sieciach społecznościowych zawartość naszych witryn. !
Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji 
identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich aktywności w sieci. 
Pliki cookies stosowane w serwisach Uczelni nie przechowują żadnych danych 
osobowych użytkowników. !
___________________________ !
Pliki cookies wykorzystywane są w celu: !
    - dostosowania zawartości stron internetowych naszych serwisów do preferencji 
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności 
pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio 
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
    - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia  ulepszanie ich struktury i 
zawartości; 
    - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik 
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
W ramach danego Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 
“sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). 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 ramach danego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: !
    - “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 
serwisów Uczelni; 
    - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa; 
    - “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 
korzystania ze stron internetowych serwisów Uczelni; 



    - “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez 
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika; 
    - “społecznościowe” pliki cookies, umożliwiające dzielenie się informacjami 
znajdującymi się w serwisach Uczelni ze znajomymi w ramach sieci społecznościowych 
zbudowanych wokół portali społecznościowych takich jak Facebook, Twitter  itp. !
Pliki cookies można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki 
internetowej. Można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać 
powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku cookie. Można również zmienić 
ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookie lub tylko 
niektóre z nich. Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza akceptację dla 
stosowanych cookies w niniejszym serwisie (zgodnie z aktualnymi ustawieniami 
przeglądarki). Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w 
korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszych serwisów. !
 ___________________________ 
  
Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je 
zablokować? !
Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek: !
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka !
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 !
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-
cookies-in-Internet-Explorer-9 !
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL !
___________________________ !
Więcej informacji na temat plików cookies dostępne jest pod adresem !
http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/ lub w sekcji „Pomoc” w menu 
przeglądarki internetowej.


