Polityka Cookie

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole (dalej:
Operator Serwisu) prowadząc Serwis word.opole.pl przywiązuje szczególną wagę do
poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany
serwis internetowy (komputer, smartfon, itp. ) i stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 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. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o
użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie
word.opole.plnie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od
użytkowników.
4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;

1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

1. W ramach Serwisu stosowane są takie pliki cookies jak:
1. Cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny word.opole.pl;
dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod
adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
2. 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). Brak zmiany tych ustawień
oznacza akceptację dla stosowania plików typu Cookies.
3. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
4. Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać plików cookies umożliwiających
logowanie się, oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom
użytkownika. Operator Serwisu word.opole.plnie może ponosić odpowiedzialności za zasady
zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne
strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności
dotyczy tylko serwisu WWW Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, przy ul.
Oleskiej 127, 45-231 Opole.
5. Operator Serwisu (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, przy ul. Oleskiej 127,
45-231 Opole) korzysta również z mediów społecznościowych w celach informacyjnych i
promocyjnych (np. Youtube). Dane te są przetwarzane wyłącznie na potrzeby prowadzenia
proﬁlu. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki
użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie
modyﬁkacje do powyższych zapisów.
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