
Cookies 
 

Filharmonia Narodowa zwana jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych 
osobowych uczestników wydarzeń kulturalnych, w tym osób korzystających ze strony internetowej 
filharmonia.pl.    

Filharmonia Narodowa informuje, iż zawartość plików cookies nie pozwala na Państwa identyfikację. 

Informujemy, iż w chwili wyrażenia zgody na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do 
informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Filharmonia Narodowa 
staje się administratorem Państwa danych w zakresie cookies. 

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej 
wskazanych danych przez Filharmonię Narodową, zachęcamy do kontaktu na adres: Filharmonia 
Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa. Jednocześnie Filharmonia Narodowa informuje, 
iż wyznaczyła inspektora danych osobowych, jego dane kontaktowe to: Inspektor ochrony danych 
osobowych Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub adres e-
mail: rodo@filharmonia.pl. Inspektor ochrony danych osobowych pomoże rozwiać wszelkie Państwa 
wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez Filharmonię Narodową. 

Państwa dane w zakresie cookies są przetwarzanie wyłącznie w celu ułatwienia i zautomatyzowania 
obsługi strony internetowej Filharmonii Narodowej. 

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Filharmonią w zakresie 
świadczenia usług informatycznych. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni – w przypadku podjęcia 
przez Państwa działań pozwalających na zidentyfikowanie przez Filharmonię Narodową Państwa 
osoby -  do żądania od Filharmonii Narodowej dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania 
swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych, 
usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Czym są ciasteczka? 

Ciasteczka to niewielkie informacje tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika. Wysyłane 
są poprzez serwer WWW, np. po odwiedzeniu jakiejś strony. Najczęściej są wykorzystywane w celu 
ułatwienia i zautomatyzowania obsługi witryny. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację 
użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 
przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer. 

Zastosowanie ciasteczek 

Pliki cookies wykorzystywane są do zapisywania drobnych danych użytkownika, co pozwala na 
automatyczne logowanie, zapamiętanie zawartości koszyka w sklepie internetowym czy też preferencji 
wyglądu, układu oraz języka witryny. Czasem są elementem liczników odwiedzin, sond oraz 
anonimowych statystyk, po to, by sprawdzić czy użytkownik z danego komputera został już zliczony 
przez licznik lub zagłosował w ankiecie. 

Blokowanie ciasteczek 

Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej 
przeglądarki internetowej. 

Google Chrome 

mailto:rodo@filharmonia.pl


Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładkaUstawienia » Pokaż ustawienia 
zaawansowane. W sekcjiPrywatność trzeba kliknąć w przycisk Ustawienia treści. 

Mozilla Firefox 

Poprzez menu przeglądarki, należy wybrać kolejno: Narzędzia » Opcje » Prywatność. Następnie 
wystarczy uaktywnić poleProgram Firefox: będzie używał ustawień użytkownika. 

Internet Explorer 

Narzędzia » Opcje Internetowe » Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom prywatności. 

Opera 

Z menu przeglądarki: Ustawienia » Prywatność i bezpieczeństwo » sekcja Ciasteczka. 
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