Polityka plików cookies
Strona internetowa i platforma e-learningowa Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
korzystają z plików cookies.
Ciasteczka (ang. cookies) są niewielkimi informacjami (plikami) tekstowymi, wysyłanymi przez
serwer www i zapisywanymi po stronie użytkownika w pamięci urządzenia komputerowego
lub mobilnego. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytywanie informacji w nich zawartych
jedynie serwerowi, który je utworzył. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, jako
podmiot zamieszczający na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp, wykorzystuje je w celu:
1) dostosowania zawartości strony internetowej, platformy e-learningowej do preferencji
użytkownika oraz optymalizacji korzystania z nich; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, platformę e-learningową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony
korzystają ze strony internetowej, platformy e-learningowej, co umożliwia ulepszanie
ich struktury i zawartości;
3) utrzymanie sesji użytkownika platformy e-learningowej (po zalogowaniu).
Stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki
tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony
internetowej, platformy e-learningowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają
w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu
ich ręcznego usunięcia.
W ramach strony internetowej i platformy e-learningowej Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
strony internetowej lub platformy e-learningowej, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach platformy;
3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze strony internetowej, platformy e-learningowej;
4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie widoku
czy wyglądu strony internetowej, platformy e-learningowej itp.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej, a usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości
korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej.
Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez
przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych
przeglądarek domyślnie akceptuje cookies. Jednakże użytkownik, może ustawić tak
przeglądarkę, aby móc odrzucać prośby o przechowanie cookies w ogóle lub wybranych

cookies. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Wyłączenie cookies może mieć
wpływ na to, jak będzie się wyświetlać strona internetowa w przeglądarce użytkownika.
Aby wyłączyć obsługę cookies:
1. W przeglądarce Mozilla Firefox:
1) na górze okna przeglądarki naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij
menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
2) następnie wybierz panel Prywatność.
3) z menu rozwijanego elementu Program Firefox wybierz opcję: będzie używał ustawień
historii użytkownika.
4) zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
5) wybierz okres przechowywania ciasteczek.
6) naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji.
2. W przeglądarce Google Chrome:
1) kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
2) wybierz Ustawienia.
3) kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
4) w sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
5) w sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies:
a) domyślne blokowanie plików cookie:
 blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz Blokuj próby umieszczenia na
komputerze danych z witryn. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie
większości stron, które wymagają zalogowania się;
 blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj
wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm. Zaznaczenie tego pola
wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych
firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki
cookie na komputerze.
b) domyślne zezwalanie na pliki cookie:
 jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz
Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie;
 aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez
wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.
3. W przeglądarce Internet Explorer:
1) w oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje
internetowe.
2) kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do
najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego
położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.
Dane dotyczące użytkowników strony internetowej i platformy e-learningowej zbierane
w celu optymalizacji ich funkcjonowania mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk,
przy czym statystyki te nie zawierają danych umożliwiających identyfikuję użytkowników.

