PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

STUDIO teatrgaleria (Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Pl. Defilad 1 , 00-901 Warszawa)
w wykonaniu obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004
r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
STUDIO teatrgalerię plików cookies.

STUDIO teatrgaleria oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.teatrstudio.pl („Strona”)
wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu
użytkownika odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony
prowadzonej przez STUDIO teatrgalerię.
Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas
pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików cookies w pamięci urządzenia
użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z daną stroną internetową strona ta ma
możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść
do użytkownika.
STUDIO teatrgaleria wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
STUDIO teatrgaleria oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików
cookies równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze Stroną
przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony STUDIO
teatrgalerii ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od lub
stosowanych przez STUDIO teatrgalerię. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.
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STUDIO teatrgaleria na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach serwisu
internetowego
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
d) “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
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