
Pliki Cookies 

Portal nowogrodbobrz.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem 

informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane 

informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu 

końcowym użytkownika portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych 

portalu, Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, 

z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Administrator Danych Osobowych (Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród 

Bobrzański) nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony 

internetowe, do których linki mogą być umieszczone na stronach serwisu w portalu 

nowogrodbobrz.pl 

Korzystamy z plików cookies w celach: 

– dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; 

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio 

wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (np. wersja 

standardowa lub mobilna); 

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

 

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies 

pochodzących z portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania 

zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu 

końcowym. 

UWAGA!  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron 

internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików 

cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu 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 portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i 

sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 

internetowej), ograniczenie stosowania plików cookies  nie powinno wpływać na 

funkcjonalności dostępne na stronie https://spwsnow.pl.pl. 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu 

przeglądarki internetowej. 

 


