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Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne, z dniem 22.03.2013 roku, właściciele
wszystkich witryn, które korzystają z tzw. cookies, zobowiązani będą do uzyskania zgody od
przeglądającego strony na ich zainstalowanie.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Na stronach MAiC można przeczytać poniższą informację.

"Ciasteczka (cookies) w komputerach. Bez nich nasze życie w Internecie byłoby uciążliwe przeglądarka nie pamiętałaby naszych preferencji, lub ostatniego miejsca naszych odwiedzin
na stronie. Z tego samego powodu odwiedzana przez nas kilkakrotnie strona serwowałaby
nam w kółko te same reklamy. Ale też boimy się, że szpiegujące nasze ruchy w Internecie
ciasteczka naruszają naszą prywatność. Komisja Europejska uznała więc, że musimy o
instalacji ciasteczek wiedzieć jak najwięcej. Ale gdybyśmy przy każdym wejściu na nową stronę
musieli klikać, czy je chcemy, czy nie, byłoby to bardzo uciążliwe. Dlatego w nowej ustawie
proponujemy, aby użytkownik mógł wyrazić zgodę za pomocą ustawień przeglądarki - tam
ustawimy poziom, ile i jakich chcemy ciasteczek. Przyjęliśmy zasadę, że musimy być o kwestii i
działaniu cookies poinformowani. Od chwili uzyskania informacji o cookies każda nasza
decyzja (a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki
umożliwiających przetwarzanie cookies) będzie wyrazem świadomego aktu woli."

źródło: mac.gov.pl

Cookies na przykładach
Najprostszym przykładem jest użycie na stronie np: Google Analytics lub Google Adsense.
Każdy użytkownik odwiedzający naszą witrynę pobiera pliki cookie, które potrzebne są Google
do analizowania ruchu użytkowników na stronie lub "serwowanie" im odpowiednich reklam.
Czy tylko Google używa cookies na naszej stronie? - oczywiście, że nie. Z plikami cookies
będziemy mieli do czynienia także, jeśli na naszej witrynie używamy mediów
społecznościowych, statystyk, sond itd. W zasadzie w dzisiejszych czasach ciężko będzie
znaleźć stronę, która plików cookies nie używa.

Kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy ?
Nowe przepisy, które nakładają na nas obowiązek informowania każdego użytkownika o
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tym, że na naszej stronie używane są pliki cookies wchodzi w życie
22.03.2013
roku.

Jak sprawdzić, czy moja strona używa cookies?
Prostym narzędziem może być strona http://webcookies.info. Należy jednak pamiętać, aby
sprawdzić różne podstrony naszej witryny a nie tylko stronę główną. Może okazać się, że na
stronie głównej nie używamy plików cookies ale na podstronach (np: blog) mamy reklamy,
komentarze, logowanie itd. co sugeruje, że pliki cookies są na naszej witrynie obecne i zgodnie
z ustawą
musimy o nich
informować użytkowników.

Czym są pliki Cookie
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim
komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie.
Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia”
ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer
służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie
1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego kajaczek.info stosuje się
tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika,
które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia
końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z
cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również
do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego
kajaczek.info. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
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dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego kajaczek.info możemy stosować następujące rodzaje
plików cookies:
1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu,
4. "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.,
5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. 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 internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one
zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać
informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych
usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania.
Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub
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oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym kajaczek.info z zastrzeżeniem tych,
do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu
internetowego kajaczek.info, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem
reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
-

Przeglądarka Opera
Przeglądarka Firefox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Safari
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