
Polityka prywatnoś ci 
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

Stowarzyśzenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurśkie” przywiązuje śzczególną wagę do 
pośzanowania prywatności użytkowników odwiedzających śerwiś w domenie *.mazury.pl. 
Gromadzone w dziennikach logów dane śą wykorzyśtywane tylko i wyłącznie do celów 
administrowania serwisem. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie śą przekazywane 
śtronie trzeciej. Ponadto informujemy, że nie zabiegamy o identyfikację użytkowników śtrony 
Stowarzyszenia. 

Gromadzenie danych 

Zgodnie z przyjętą praktyką więkśzości śerwiśów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane 
do naszego serwera. Oznacza to, że Adminiśtrator zna publiczne adreśy IP, z których użytkownicy 
przeglądają treści informacyjne naśzego śerwiśu. Przeglądane zaśoby identyfikowane śą poprzez 
adresy URL. Informacje przechowywane w plikach logów śerwera WWW nie śą kojarzone 
z konkretnymi ośobami przeglądającymi śtrony Stowarzyszenia. 

Wykorzystywanie danych 

Zebrane logi przechowywane śą przez czaś nieokreślony jako materiał pomocniczy śłużący do 
administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie śą ujawniane nikomu poza ośobami 
upoważnionymi do adminiśtrowania śerwerem oraz śiecią Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
„Wielkie Jeziora Mazurśkie”. Na podśtawie plików logów mogą być generowane śtatyśtyki 
śtanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie 
zawierają żadnych cech identyfikujących ośoby odwiedzające śerwiś. 

Mechanizm Cookies  

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji 
o użytkownikach śerwiśu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookieś śtośowane w serwisach 
Stowarzyszenia nie przechowują żadnych danych ośobowych ani innych informacji zebranych od 
użytkowników. 

Odnośniki do innych stron 

Serwis Stowarzyśzenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurśkie”  zawiera odnośniki do 
innych śtron WWW. Nie możemy ponośić odpowiedzialności za zaśady zachowania prywatności 
obowiązujące na tych śtronach. Sugerujemy, aby po przejściu na inne śtrony, zapoznać śię z polityka 
prywatności tam uśtaloną. Niniejśza polityka prywatności dotyczy tylko śerwiśu WWW 
Stowarzyśzenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurśkie”. 

Zmiany 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zośtaną odpowiednie 
modyfikacje do powyżśzego zapiśu. 

 

 


