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Polityka Prywatności
Polityka dotycząca plików cookies
Informacje Ogólne:
Serwis, który Państwo odwiedzają wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do poprawnego działania mechanizmów strony oraz w celach
statystycznych.
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, w których jest zapisywana informacja wysyłana przez stronę www do urządzenia internaty. W wielu
przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym internauty.
Każdy internauta może samodzielnie zmienić ustawienia plików cookie w swoim urządzeniu dostosowując je do własnych potrzeb. Brak zmiany
oznacza akceptację dla stosowanych na danej stronie „ciasteczek\" oraz jej polityki prywatności.
Wykorzystanie plików Cookies przez OUW:
Serwis internetowy Wieża Piastowska wykorzystuje pliki cookies w następujący sposób:
w celu poprawienie efektywności działania poszczególnych mechanizmów strony,
w celach statystycznych - obsługa statystyk serwisu (m.i. google analytics),
poprzez mechanizmy obsługujące sesje,
aby oznaczyć użytkownika zatwierdzającego politykę dotyczącą cookies Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
do poprawnego działa mechanizmów zewnętrznych m. in. youtube.
Każdy z internatów może samodzielnie zmienić poziom ochrony a tym samym blokowanie plików cookies. Zbyt restrykcyjne ustawianie powyższych
poziomów może spowodować lub całkowicie uniemożliwić poprawne działanie poszczególnych elementów serwisu takich jak np. obsługę zamykanych
paneli lub kategorii menu.

Ustawienia Przeglądarek
Zmiany w poziomie ochrony można w prosty sposób dokonać w każdej z przeglądarek internetowych (poniżej została zaprezentowana alfabetycznie
lista najpopularniejszych):
Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność\" trzeba kliknąć
przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie\" można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików cookie,
Domyślne blokowanie plików cookie,
Domyślne zezwalanie na pliki cookie,
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki.
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg):
Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny.
Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
Internet Explorer 8.0, 9.0, 10.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg) wybieramy ikonkę trybika lub
Narzędzia -> Opcje Internetowe -> Prywatność
Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki:
Narzędzia > Opcje > Prywatność.
Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika\".
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie - bądź nie - pozycji Akceptuj ciasteczka.
Opera
Z menu przeglądarki:
Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie - bądź nie - pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari znajdującym się w prawym górnym rogu (ikonka trybika) trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Prywatność. Tu
wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Blokuj pliki cookie\".
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji \"Pomoc\" w menu przeglądarki internetowej.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
bezpośredni link do strony www
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