Polityka WBP w Opolu dotycząca plików Cookies
Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies (tzw. ciasteczek) odnosi się do wszystkich stron internetowych
należących i zarządzanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu: www.wbp.opole.pl,
www.obc.opole.pl, www.bibliotekarzopolski.pl, www.bip.wbp.opole.pl
Korzystając ze stron należących do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, wyrażają Państwo zgodę
na używanie plików cookies zgodnie z tą Polityką. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez WBP
w Opolu plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki w odpowiedni sposób .

Co to są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki, przechowywane przez przeglądarkę internetową na
urządzeniach końcowych Użytkowników, pomagające w sprawnym korzystaniu ze strony internetowej.
Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu oraz unikalny numer identyfikujący konkretne urządzenie. Dane te pozwalają na identyfikację
urządzenia i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do indywidualnych preferencji
Użytkownika. Np.: strony Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu zapamiętują, jaki język wybrany był
przy okazji poprzedniej wizyty i przy każdej następnej, właśnie ta wersja językowa jest wyświetlana.
Ponadto pliki cookies używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co przekłada się na możliwość
ulepszania struktury strony oraz jej zawartości.
Pliki cookies dzielą się na sesyjne, czyli tymczasowe – pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki – oraz
stałe, czyli pliki z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane przez przeglądarkę na dłużej.
Informacje zawarte w plikach cookies mogą być wykorzystywane jedynie przez stronę internetową, z której
zostały wysłane. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce może wpłynąć negatywnie na
zawartość oraz funkcjonowanie serwisów należących do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawiona na automatyczne przyjmowanie
ciasteczek. Użytkownicy mogą dokonać w zmiany ustawień dotyczących plików cookies w dowolnym
momencie. 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. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?
Korzystając ze stron www Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu mogą Państwo otrzymywać
ciasteczka pochodzące od współpracujących z nami podmiotów trzecich takich jak np. Google. Więcej
informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów
trzecich.

