Polityka Plików Cookies
1. Niniejsza Polityka Plików Cookies Serwisu jest skierowana do Użytkowników strony
internetowej pod adresem amodent.pl (dalej jako „Serwis”) oraz określa sposób
korzystania z plików cookies oraz innych plików instalowanych na urządzeniu
końcowym użytkownika (dalej jako „Pliki Cookies”) przez administratora Plików
Cookies - operatora Serwisu, którym jest Przychodnia Lekarsko Stomatologiczna
"Amodent" Lucyna Joanna Kurpiel (dalej jako „Amodent”, „Administrator”).
2. Pojęcia wskazane w niniejszej Polityce, pisane wielką literą mają znaczenia nadane
im w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: amodent.pl/polityka-prywatnosci
3. Serwis przetwarza informacje zawarte w Plikach Cookies, natomiast w przypadku
zbierania informacji o Użytkownikach są zbierane wyłącznie anonimowe dane
w postaci zbiorczej, nie obejmujące danych osobowych.
4. Pliki Cookies są danymi informatycznymi, m.in. plikami tekstowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te służą do
korzystania z Serwisu. Co do zasady, zawierają one nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, unikalny numer a także czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym.
5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne
są w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość takiej
konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie Plików
Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Modyfikacja ustawień Plików
Cookies na najpopularniejszych przeglądarkach jest możliwa zgodnie ze sposobami
wskazanymi poniżej:
•

Google Chrome

•

Microsoft Edge

•

Mozilla Firefox

•

Microsoft Internet Explorer

•

Opera

•

Apple Safari

6. Pliki Cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez
Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy
służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach
systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
7. W momencie wejścia do Serwisu Użytkownikowi wyświetlany jest baner zawierający
informację o Plikach Cookies używanych przez Serwis. Użytkownik wyraża
nieprzymuszoną zgodę na przechowywanie, a także uzyskanie dostępu przez
Administratora do tych Plików Cookies, z których korzystanie nie jest niezbędne dla
działania Serwisu. Użytkownik może również nie wyrazić zgody poprzez kliknięcie na

przycisk „Nie akceptuję” lub poprzez zignorowanie treści banneru. Jeśli zgoda nie
zostanie wyrażona Pliki Cookies nie będą przechowywane na urządzeniu końcowym
Użytkownika, a Amodent nie będzie uzyskiwał do nich dostępu. Baner zawiera
również link, który umożliwia zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. Użytkownik
po wyrażeniu zgody ma możliwość jej wycofania, a w przypadku odmowy udzielenia
zgody Użytkownik ma możliwość wyrażenia jej później.
8. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

9.

a.

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego zawartości,

b.

notowania potencjalnych błędów oraz reagowanie na nie (zapewnienie
poprawnego funkcjonowania Serwisu),

c.

dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności Pliki Cookies pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis,
dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

W Serwisie stosuje się następujące Pliki Cookies:
d.

sesyjne, które są plikami tymczasowymi i przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej),

e.

stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.

10. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
f.

„niezbędne” Pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych
w ramach Serwisu, korzystania z takich Plików Cookies nie jest uzależnione
od wyrażenia zgody przez Użytkownika;

g.

„wydajnościowe” i „statystyczne” Pliki Cookies, umożliwiające zbieranie
informacji o sposobie korzystania z Serwisu,

h.

„funkcjonalne” Pliki Cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

11. Administrator informuje, że w celu zbierania i analizowania zagregowanych informacji
o korzystaniu z Serwisu korzysta z usług podmiotu Google, w szczególności z usługi
Google Analytics oraz Google Tag Manager. Więcej informacji na temat zasad,
na jakich usługa ta zbiera i przetwarza dane, można znaleźć w tym miejscu.
12. Administrator, informuje, że ograniczenia stosowania Plików Cookies lub brak
wyrażenia zgody na ich przechowywanie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne w Serwisie.

Data wejścia w życie: 20 stycznia 2020 roku.

