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Dla Państwa wygody Serwis stolno.com.pl używa plików cookies i podobnych technologii do
zapamiętywania informacji o użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi
logowania. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies stanowią
dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych
Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Urząd Gminy Stolno.     

Serwis stolno.com.pl stosuje cookies  funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o
ustawieniach użytkownika.

    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  oraz
„stałe”.   Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej).   „Stałe” pliki cookies przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies
lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 
 

W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu 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
Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

      Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  http://wszystkooci
asteczkach.pl/  lub
w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 
 
 
Zmiana ustawień obsługi plików cookies przez najbardziej popularne przeglądarki:
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    -  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  Do
myślne 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 6.0 i 7.0  

    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 zaklikanie – 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”.   
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