
Szanowny Użytkowniku!

1. Strona Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tuchowie dostępna pod adresem www.sm.tuchow.pl korzysta z plików 
cookies, czyli tzw. ciasteczek.

2. Kiedy wchodzisz na naszą stronę, na Twoim urządzeniu (komputer, tablet, smartfon itp.) mogą być 
zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo 
serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia czy umożliwiając Ci 
dzielenie się treścią.

3. Pliki te stosowane są w celu zapewnienia poprawności działania, optymalnego wykorzystania funkcjonalności
strony, ulepszania jej struktury i zawartości, a także w celach statystycznych.

4. Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i
dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.
Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie 
czytają, a co obchodzą z daleka.

5. Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili 
je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

5. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszej witryny, pliki cookies mogą być 
wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. firma Google Inc. (poprzez wykorzystywanie 
do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics) oraz serwisy społecznościowe takie jak: Facebook 
(poprzez obecność wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią). W serwisie mogą znajdować się przyciski, 
narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook), mapy 
(Google Maps), filmy (YouTube). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o 
użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.

6. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana czyjakolwiek 
tożsamość.

7. Każdy użytkownik, w dowolnym momencie, może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej 
przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości 
zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i 
przechowywanie w komputerze.

8. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych 
treści i usług udostępnianych w naszych witrynach. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku 
możliwości przeglądania naszej strony.


