POLITYKA COOKIES
Administrator – Krzysztof Malarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Malarz
„Fizjo Med”, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Kozy
(43-340), przy ulicy Bielskiej, posiadającą numer NIP: 9372223155, REGON: 240896045, który
świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach
Użytkownika.
Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony; podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie
Usług drogą elektroniczną.
Strona – strona internetowa umieszczona pod domeną www.fizjomed.pro.

1.

Strona internetowa używa niewielkich plików zwanych Cookies (ciasteczka), są one zapisywane
i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników Strony jeśli
przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.

Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze Strony, w celu gromadzenia danych
statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze Strony
internetowej, co umożliwia ulepszanie struktury Strony.

3.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i
pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas
trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich
usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
Google Analytics (Administratorem Cookies jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
b) popularyzacji Strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com
(Administrator Cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA).

5.

Administrator stosuje kod śledzenia Google Analytics w celu analizy statystyk Strony internetowej,
szczegółowe

informacje

dotyczące

Google

Analytics

znajdują

się

na

stronie

https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
6.

Użytkownik w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może
zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików

Cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Strony
internetowej.
7.

Jeśli Użytkownik podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików Cookies w opisanych
powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i
informacje dotyczące Cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie
korzysta Użytkownik. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki Cookies to:
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.

8.

Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Strony internetowej umożliwiają Użytkownikom
wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących
na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się
na przykład na stronie internetowej: www.yuoronlinechoices.com. Udostępnianie Google Analytics
informacji o aktywności na Stronie internetowej można zablokować za pomocą udostępnianego przez
firmę

Google

Inc.

dodatku

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
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