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Polityka prywatności 

Niniejszy dokument zawiera informacje o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

użytkowników serwisów internetowych Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

1. Serwisy internetowe Muzeum korzystające z plików cookies: 

Dla Państwa wygody serwisy internetowe:  

a) mnp.art.pl,  

b) monet.mnp.art.pl 

c) bip.mnp.art.pl, 

d) rogalin.mnp.art.pl, 

e) msu.mnp.art.pl, 

f) lenica.mnp.art.pl, 

(zwane dalej serwisami), używają plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować 

serwis do potrzeb użytkowników, jak również w celach statystycznych.  

2. Czym są pliki cookies? 

Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami, wysyłane przez serwis internetowy, który 

Pani/Pan odwiedza. Są one zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), 

z którego korzysta się podczas przeglądania stron internetowych. W cookies składających się z 

szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji. Cookies używają też serwisy, do których 

Muzeum odwołuje się w ramach swoich serwisów pokazując np. multimedia (YouTube, Facebook, i 

inne). Cookies zawierają jedynie bezimienne dane dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisów. 

W ramach serwisów stosowane są dwa rodzaje plików cookies: 

a) sesyjne - są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu 

wylogowania, opuszczenia strony czy wyłączenia przeglądarki internetowej, 

b) stałe - są to pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas w nim określony (czas 

życia cookie) lub do momentu ich usunięcia  przez użytkownika. 

Serwisy stosują pliki cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie 

korzystania ze strony, by lepiej działała oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o 

ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.: 

a) cookies google-analytics.com - statystyki dla serwisów,  
b) cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji), 
c) cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę dotyczącą cookies. 
 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 

użytkownika. Użytkownicy serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących 
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plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować 

automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o 

ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisów. Szczegółowe informacje o 

możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). 

3. Rodzaje plików cookies 

W ramach serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

 
4. Konsekwencje stosowania plików cookies 

Aby korzystać z serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na 

wykorzystanie przez Muzeum plików cookies w celu zapewnienia wygody w czasie przeglądania 

serwisów. W dowolnej chwili ma Pani/Pan możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących 

cookies. Muzeum informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 

funkcje dostępne na stronach serwisów. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz 

uzyskującym do nich dostęp jest Muzeum. Muzeum nie odpowiada za zawartość plików cookies 

wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów. 

Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania 

CMS sesyjny 
Przechowuje identyfikator 

sesji. 

lang stały Wersja językowa strony 

style stały 
Przechowuje informację o 

wielkości fontu 

__utmz stały 
Przechowuje informacje o 

tym, skąd trafił do nas 
użytkownik 

__utma stały 
Przechowuje informacje o 

ilości wyświetleń dla danego 
użytkownika 

__utmb stały 
Przechowują czas 

wizyty/przebywania na stronie 

__utmc sesyjny 
Przechowują czas 

wizyty/przebywania na stronie 

__utmt stały Wskazuje typ żądania 


