
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa imienia Bolesława Prusa z siedzibą we Wrocławiu  (dalej 

jako SM Prusa), właściciel serwisu www.smprusa.pl zbiera dane osobowe i inne dane nie 

posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z 

inicjatywy użytkownika ( w przypadku zgłoszenia awarii lub stanu licznika ) lub 

automatycznie (pliki cookies) .

2. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację zasad zawartych w 

niniejszej Polityce Prywatności.

3 . Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji

zawartych w plikach cookies.

4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) 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.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji 

Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w 

szczególności pliki te pozwalają rozpozna

 urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetli

 stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumie

, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co 

umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” 

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 

http://www.smprusa.pl/


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.

7. Pliki cookies wykorzystywane na www.smprusa.pl nie zawierają danych osobowych i 

podobnych informacji. Jednakże w plikach cookies istnieje możliwość gromadzenia tego 

typu danych, lecz wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz 

Użytkownika (np. logowanie). W takich przypadkach dane są szyfrowane w sposób 

uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokona

 w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą 

zosta

 zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokowa

 automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź 

informowa

 o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe 

informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Niezablokowanie plików cookies, oznacza dorozumiana zgodę uzytkownika na ich 

używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. 

10. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą 

wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

http://www.smprusa.pl/


11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem 

http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

12. Operator serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności 

poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

13. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt 

korzystając z adresu email: .............

http://wszystkoociasteczkach.pl/



