
Administratorem danych znajdujących się w serwisie jest Fundacja im. Profesora Kazimierza 

Bartla, znajdująca się przy ul. Wąwozowej 14, 31-752 Kraków REGON:  121040158, NIP:, 

6772335471 KRS: 0000338823. 

Czym są ciasteczka (pliki cookies)? 

Ciasteczko jest plikiem alfanumerycznym (tekstowym), który jest zapisywany na komputerze 

użytkownika podczas odwiedzin naszej witryny (lub aktualizowany – w przypadku odwiedzin 

ponownych/kolejnych). 

W jaki sposób wykorzystujemy cookies w naszym serwisie? 

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią 

identyfikację danych osobowych. Pliki cookies są wykorzystywane w naszym serwisie do 

celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu 

zapewnienia prawidłowego działania serwisu i dostarczenia bardziej dopasowanych treści. 

Czy mogę wyłączyć obsługę Cookies? 

Tak, możesz to zrobić w każdej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w 

zakresie obsługi Cookies. Jak wyłączyć obsługę ciasteczek w poszczególnych 

przeglądarkach: 

Google Chrome 

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia 

zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji 

„Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: 

 Usuwanie plików cookie 

 Domyślne blokowanie plików cookie 

 Domyślne zezwalanie na pliki cookie 

 Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki 

 Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen 

Internet Explorer 

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, 

przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. 

Mozilla Firefox 

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: 

„będzie używał ustawień użytkownika”. 

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka. 

Opera 

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. 



O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka. 

Safari 

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu 

wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”. 

Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej 

witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na 

stosowanie cookies przez naszą witrynę. 

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez 

Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w 

celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na 

temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane 

przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny 

przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług 

związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje 

osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają 

takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej 

posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, 

że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny 

internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych 

powyżej. 

 


