PLIKI COOKIES
Zasady korzystania z plików cookies w serwisach internetowych Domu Kultury w Tuchowie,
w tym Sklepie Internetowym KULTURALNY KRAM
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.)
Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Dom Kultury w Tuchowie oraz Google.
4. Pliki cookies wykorzystywane są u nas wyłącznie w celu:
• 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
• zmiany wyglądu elementów Serwisu
5. W ramach 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.
6. Serwis wykorzystuje poniższe pliki cookies:
- utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny.
Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi
określić unikalnego i nowego użytkownika,
- utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej
wizyty,
- utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy
rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do
istniejących odwiedzin,
- utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe
jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek,
- PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na
którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego
komunikuje się on z serwerem i ze stroną.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu 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
Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Dom Kultury w Tuchowie informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

