
Polityka plików cookies. 

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

użytkowników serwisów internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 

Korzystając w jakiejkolwiek formie z serwisu mopsgdynia.pl zwanych dalej „serwisami” 

akceptują Państwo zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Informujemy, że serwisy 

zbierają w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. 

Pliki cookies: 

Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami, wysyłane przez serwisy 

internetowe, które Pani/Pan odwiedza. Są to pliki tekstowe, które przechowywane są na 

urządzeniu końcowym (np. komputerze, telefonie, tablecie) z którego korzysta się podczas 

przeglądania ww. stron internetowych. 

Cookies używają też serwisy, do których MOPS w Gdyni  odwołuje się w ramach swoich 

serwisów pokazując np. multimedia (YouTube, Facebook, Instagram i inne). 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dopasowania zawartości strony internetowej do 

indywidualnych preferencji użytkownika (przede wszystkim pliki te rozpoznają jego 

urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę) oraz przygotowywania 

statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników (analiza tych statystyk 

jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących 

trendów). Cookies zawierają jedynie bezimienne dane dotyczące sposobu i formy korzystania 

z serwisów. 

Rodzaje plików Cookies: 

W ramach Serwisów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni  stosowane są dwa 

zasadnicze rodzaje plików cookies: 

a. pliki sesyjne - są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony 

danego Serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie 

przeglądarki), 



b. pliki stałe - przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich 

usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. 

Stosowanie plików Cookies: 

Aby korzystać z Serwisów MOPS w Gdyni  bez zmiany ustawień przeglądarki, wyraża Pani/Pan 

zgodę na wykorzystanie przez MOPS w Gdyni plików cookies w celu zapewnienia wygody  

w czasie przeglądania serwisów. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest 

ustawiona na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym. W dowolnej chwili 

ma Pani/Pan możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Zmiany ustawień 

w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron 

internetowych Serwisów MOPS w Gdyni. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są  

w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz 

uzyskującym do nich dostęp jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni. Informujemy, 

że nie odpowiadamy za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, 

do których linki umieszczone są na stronach serwisów.  


