
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich przywiązuje szczególną wagę do 

poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę https://www.krasp.org.pl. 

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące zakresu danych gromadzonych przez 

KRASP. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. 

Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. 

Aplikacje służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwalają na obsługę plików 

cookies na urządzeniu użytkownika. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany 

ustawień przeglądarki: 

▪ Microsoft Internet Explorer 

▪ Microsoft Edge 

▪ Mozilla Firefox  

▪ Google Chrome  

▪ Safari 

Wykorzystywanie plików cookies: 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

▪ dostosowywania i optymalizacji zawartości stron internetowych serwisu KRASP; 

▪ tworzeniu statystyki osób odwiedzających serwis KRASP 

Serwis krasp.org.pl stosuje następujące pliki cookies: 

W ramach serwisu krasp.org.pl stosowane są pliki cookies tzw.:  

1) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym 

użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki 

internetowej; 

2) stałe – pliki cookies przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez 

czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez 

użytkownika. 

Ponadto serwis wykorzystuje funkcjonalne pliki cookies (zapisujące ustawienia użytkownika 

(personalizacja interfejsu), np. język, region z którego pochodzi użytkownik, wyrażone 

zgody). 

Serwisy obce, do których może odsyłać serwis krasp.org.pl mogą używać także innych plików 

cookies niż wymienione powyżej. Serwis krasp.org.pl nie może ponosić odpowiedzialności za 

zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Prosimy by po przejściu na 

inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. 

Zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 

stronie krasp.org.pl. 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac


Gromadzenie danych 

Serwis krasp.org.pl przechowuje zapytania http kierowane do naszego serwera. Zasoby 

identyfikowane są przez adresy URL. W plikach logów serwera www przechowywane są 

następujące informacje: 

▪ publiczny adres IP komputera z którego przyszło zapytanie, 

▪ nazwa stacji klienta, 

▪ cookies, 

▪ liczba wysłanych przez serwer bajtów,  

▪ adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika,  

▪ informacje o przeglądarce użytkownika,  

▪ informacje błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http, 

Dane użytkowników odwiedzających serwis mogą być zbierane automatycznie przez serwer. 

Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu 

z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator 

obejmuje je pełną ochroną przysługującą na mocy przepisów regulujących ochronę danych 

osobowych. 

Wykorzystywanie danych 

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do 

administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami 

upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być 

generowane statystyki pomocne w administrowaniu. 

Zabezpieczenia danych 

Opis stosowanych przez administratora środków technicznych i organizacyjnych został 

zawarty w polityce ochrony danych osobowych administratora. Serwis krasp.org.pl w 

szczególności zabezpiecza dane użytkowników stosując protokół szyfrowania SSL.  

Zmiany w polityce prywatności 

Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami 
administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej 
ich danych osobowych i informacji o nich. Wszelkie zmiany polityki prywatności są 
wprowadzane na niniejszej stronie.  

W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań 
na adres: biuro@krasp.org.pl 
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