Polityka cookies Systemu SOW
1. System SOW zbiera w sposób automatyczny adres Protokołu Internetowego (IP), dane
logowania, rodzaj przeglądarki oraz jej wersję, rodzaj urządzenia, ustawienia strefy czasowej,
rodzaje wtyczek przeglądarki oraz ich wersje, system operacyjny i platformę.
2. System SOW zbiera także informacje dotyczące profilu Użytkownika, takie jak czas odwiedzić
strony www.sow.pfron.org.pl, przeglądane usługi, czas odpowiedzi strony internetowej,
interakcje ze stroną, np. przewijanie strony, klikanie, treści, na które nakierowano wskaźnik
myszy.
3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu SOW i przeznaczone
są do korzystania z Systemu SOW. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu SOW pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 13 (dalej „Administrator”).
5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości strony internetowej Systemu SOW do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania z tej strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Systemu SOW
korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji Użytkownika Systemu SOW (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Systemu SOW ponownie wpisywać loginu i hasła.
6. W ramach Systemu SOW stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
b) „stałe” (persistent cookies) - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika,
c) „niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Systemu SOW, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Systemu SOW,
d) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Systemu SOW,
e) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
z Systemu SOW,
f) „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.,
g) cookie gogle-analytics.com – służy do prowadzenia statystyk dla strony
www.sow.pfron.org.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics
można znaleźć pod adresem:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
h) cookie atlassian.xsrf.token – służy do wywoływania formularza kontaktowego
umożliwiającego zgłaszanie problemów z funkcjonowaniem systemu SOW.

7. Użytkownicy Systemu SOW 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 Systemu
SOW.
8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
W przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych dostępne są one pod
następującymi linkami:
Internet Explorer™:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Safari™:
http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™:
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™:
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
9. Mnogość istniejących rozwiązań technologicznych uniemożliwia podanie w niniejszej Polityce
wytycznych, jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies
za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
oprogramowania zainstalowanego w tych urządzeniach. Szczegółowe informacje zawarte są w
większości przypadków w instrukcji użytkownika lub na stronie internetowej producenta
urządzenia. Przykładowo, należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia”, a następnie
konfigurację plików cookies lub zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu.
10. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Systemu SOW i ograniczyć jej
dostępność.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie
nowej wersji Polityki na stronie www.sow.pfron.org.pl.
12. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 03.07.2020 r.

