
Polityka prywatności i cookies 

Polityka prywatności i cookies znajduje się na stronie internetowej bibliotekaolesno.pl, żeby 

poinformować użytkowników, że właściciel strony dba o ich prywatność. Pliki cookies są 
wykorzystywane w celu dostosowania treści strony do zainteresowań odbiorców oraz w celach 

statystycznych. 

Zakres zbieranych danych 

Podczas wizyty na stronie internetowej bibliotekaolesno.pl automatycznie zbierane są dane 
dotyczące tej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, 

miejscowość, przeglądane strony, czas spędzony na tych stronach, frazy na podstawie których 
użytkownik wyszukuje treści wchodząc na stronę internetową bibliotekaolesno.pl z 
wyszukiwarek internetowych i inne. 

Sposób wykorzystywania danych 

Dane są zbierane automatycznie i mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników, 
zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości 
wyświetlanych stron internetowych. Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane 

wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. 
W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych upoważnionych 

do tego podmiotów, dane użytkowników mogą zostać udostępnione zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa lub 
gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane użytkowników mogą zostać udostępnione 

organom wymiaru sprawiedliwości. 

Wykorzystanie cookies 

Strona internetowa www.bibliotekaolesno.pl wykorzystuje cookies (niewielkie informacje 
tekstowe przechowywane przez przeglądarkę użytkownika). Służą one do celów statystycznych 

oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www. Większość używanych przeglądarek na 
komputerach i innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki cookies. W przypadku chęci 
zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W 

przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji „Pomoc” w menu 
używanej przeglądarki. Pliki cookies pozwalają na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z 

serwisu. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie strony w przeglądarce. 

Zmiany polityki prywatności 

Właściciel strony internetowej bibliotekaolesno.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej 
Polityki prywatności i cookies poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności i cookies na 

tej stronie. 
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