
Pliki cookies  

1. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego 

Użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy 

ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z 

serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich 

urządzeń. 

2. Serwis Zespołu Szkół Ogólnokształcących – I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w 

Stalowej Woli, ul Staszica 5 (dalej: "LO im. KEN") i podserwisy w domenie loken.pl 

(razem: "Serwis") używają plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania 

informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać 

indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i 

bardziej dostosowane do jego wymagań. Pliki typu cookies są wykorzystywane przez 

ZS 82 również do celów statystycznych – co pozwala na tworzenie dla celów 

wewnętrznych statystyk pracy serwisu i odwiedzin użytkowników. 

3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 

korzystania ze stron internetowych Serwisu; 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez 

Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie 

wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, 

wyglądu strony internetowej itp. 

4. 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. 

5. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z 

niektórych funkcjonalności Serwisu. 

6. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na 

jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia 

pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. 

7. Niewyłączenie opcji opisanych w pkt. 6 oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika 

na przechowywanie i stosowanie plików cookies przez Serwis. 

8. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo 

telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 

 


