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ZMIANY W PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM
Od 22 marca 2013 obowiązywać będą przepisy znowelizowanego Prawa
Telekomunikacyjnego (Dziennik Ustaw z 21.12.2012, poz. 1445) dotyczące
plików cookies (art. 173 PT). Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do
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dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE. Decyzją Parlamentu
Europejskiego została wprowadzona regulacja nakazująca każdemu
właścicielowi serwisu internetowego na pozyskanie zgody internautów na
instalowanie ciasteczek.
Ale to brzmi...
No dobra a jak to się ma do nas? Najprościej ujmując każdy kto publikuje treści na stronie internetowej
powinien informować swoich odwiedzających o korzystaniu z technologii cookie.
Czy jest to słuszne? To zapewne temat na oddzielny artykuł...
Zatem jak tego dokonać?
Najprościej zainstalować wtyczkę która powstała na potrzeby użytkowników WordPress'a z Wysp
Brytyjskich - UK Cookie Consent.
Tam prawo jest bardziej restrykcyjne pod tym względem, jednak wtyczka sprawdzi się i w polskich
warunkach. Wtyczka ta wyświetla na stronie pasek z informacją o cookie...
Jak ją zatem skonﬁgurować? Nic prostszego.
Po instalacji uzupełniamy pola:
notiﬁcation text - czyli tekst komunikatu na pasku
Accept text - tekst buttona akceptacji
More info text - tutaj wklejamy tekst który będzie linkiem do informacji o cookie lub najlepiej
do polityki prywatności.
Info page permalink - czyli adres strony z informacjami, ale z pominięciem domeny czyli np.
/polityka-prywatności
Do tego deﬁniujemy kolory poszczególnych elementów i gotowe ;)
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Więcej informacji
o ciasteczkach i przepisach z nimi związanych znajdziemy na
stronie "Wszystko o ciasteczkach"
We wspomnianej wtyczce warto też ująć dodatkowe informacje zawarte w Polityce Prywatności strony.
Nie jest to obowiązkiem (póki co) jednak jest mile widziane przez odwiedzających.
Jeśli przydała Ci się ta informacja to zalajkuj ją na FB czy puść dalej na G+, a z pewnością będzie to
motywacją do umieszczania dalszych przydatnych informacji :).
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Comments
Maciej Cybulski – 2013-05-29 11:53:04

Przepis obowiązuje na terenie Polski (UE?) , więc chcąc być poprawnym, należałoby na
stronach skierowanych do odbiorcy polskiego taką wtyczkę zainstalować. Jednak biorąc pod
uwagę specyﬁkę wordpress.com oraz to że ich serwery nie są w Polsce, to tu raczej chyba
tylko w rachubę wchodzi ta poprawność... ;)
Mateusz Axun Kołodz – 2013-05-29 00:30:48

Przepis dotyczy także blogów umieszczonych na serwerze wordpress.com?

Jarosław Jakubowski – 2013-03-25 18:04:09

Bardzo przydatne informacje dotyczące zmian w przepisach Prawa Telekomunikacyjnego.
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