Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prywatność użytkowników - polityka cookies
1. Polityka dotycząca plików cookies
Niniejszy serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies. Przez używanie stron niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z
poniższą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie cookies przez nasz serwis, powinieneś zmienić
ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron tej witryny.
2. Co to są cookies?
Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie, smartphonie lub innym
urządzeniu końcowym w momencie, gdy użytkownik odwiedza różne strony w internecie. Cookie zazwyczaj
zawiera: nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” (czas jego istnienia), oraz wygenerowany
losowo unikatowy numer służący do identyfikacji przeglądarki, za pośrednictwem której następuje połączenie ze
stroną internetową.
3. Do czego używane są cookies?
W tej witrynie pliki cookies wykorzystywane są do:
utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu ponowne logowanie nie jest
wymagane na każdej podstronie serwisu;
ułatwienia korzystania z serwisu;
do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć twórcom tej witryny,
jak używane są strony serwisu i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i treści, To m.in. cookies
Google Analytics – statystyki dla witryny nauka.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki
prywatności Google Analytics;
serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie
się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W
szczególności takie cookies pochodzą z serwisu YouTube (opisane są w polityce prywatności). Zarówno
Analytics, jak i YouTube mogą używać plików cookie w celu gromadzenia informacji i generowania
raportów ze statystykami na temat korzystania ze strony lub aplikacji, jednak bez danych
umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników.
Wbudowane w strony MNiSW wtyczki serwisów społecznościowych również przesyłają do tych serwisów
pewne informacje, zgodnie z zasadami określonymi w ich politykach prywatności (Facebook, Nasza Klasa
, Twitter, Google+).
4. Jak długo przechowywane są dane w cookies?
Na stronach serwisu używane są dwa rodzaje ciasteczek:
sesyjne – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do zakończenia sesji w serwisie,
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia lub do zakończenia ich czasu
życia.
5. Typy cookies wykorzystywane w ramach serwisu:

Typ
niezbędne
wydajnościowe
funkcjonalne

Do czego jest wykorzystywane?
zapewniają poprawne funkcjonowanie stron serwisu
zbierają informacje o sposobie użytkowania stron serwisu
zapamiętują ustawienia i personalizację interfejsu użytkownika, np. języka strony

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies
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