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POLITYKA COOKIES 

1. Niniejsza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,            
z wyjątkiem tzw. HTTP cookies, zwanych dalej „Plikami cookies”. 

2. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego 
użytkownika. Są one używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika 
przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu"              
z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich 
urządzeń. 

3. Pliki cookies zawierają, co do zasady, m.in. nazwę strony internetowej z której 
pochodzą, tzw. „okres życia”, czyli czas ich przechowywania na urządzeniu, z którego 
korzysta Użytkownik oraz unikalny numer identyfikujący, służący do identyfikacji 
przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną www.mzgkns.pl 

4. Administratorem strony www.mzgkns.pl odpowiedzialnym za umieszczenie plików 
cookies na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik oraz uzyskującym do nich dostęp 
jest  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Nowej Soli,  z siedzibą w Nowej 
Soli przy ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól, NIP: 9251965716, REGON: 978101117, 
wartość kapitału zakładowego 64 055 000,00 złotych.  

5. W ramach obsługi strony www.mzgkns.pl  stosowane są dwa zasadnicze rodzaje 
plików cookies: 

a) session cookies, które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu, 
z którego korzysta Użytkownik do czasu wylogowania, opuszczenia Platformy 
Usług Elektronicznych lub zamknięcia okna przeglądarki internetowej; 

b) persistent cookies, które są plikami przechowywanymi w urządzeniu, z którego 
korzysta Użytkownik, przez czas określony w parametrach plików cookies lub 
do czasu ich usunięcia przez Użytkownika; 

Ponadto stosowane są następujące rodzaje plików cookies:  

 niezbędne pliki cookies, których zadaniem jest umożliwienie korzystania 
z podstawowych funkcjonalności strony www;  

 pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo, które służą do kontroli 
w kwestii nadużyć w procesie korzystania ze strony www.mzgkns.pl;  

 funkcjonalne pliki cookies, które służą do zapamiętania indywidualnych 
ustawień Użytkownika. 

6. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookies, może w każdym momencie 
zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, za pośrednictwem której korzysta 
z zawartości oferowanej przez stronę www.mzgkns.pl 

7. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, w szczególności         
niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania 
preferencji użytkownika może utrudnić, a w niektórych przypadkach nawet 
uniemożliwić, korzystanie ze strony www.mzgkns.pl 

8. Korzystanie ze strony www.mzgkns.pl oznacza wyrażenie zgody na używanie plików 
cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zapisów 
Polityki Cookies powinien zaprzestać korzystania ze strony www.mzgkns.pl 

9. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego 
urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania           
i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Brak zmiany tych 
ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. 

10. Zmiany  ustawień w najbardziej popularnych wyszukiwarkach: 
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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 cookies” można zmienić ustawienia plików cookies: 
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 cookies”. 


