Polityka plików Cookies

Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie plików cookies wynika z przepisów
znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013
roku.

Podstawa prawna - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

Serwis Firma Handlowa Artmed J. Sienkiewicz A. Kęsy Spółka Jawna (www.fhartmed.pl) może
stosować pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym
użytkownika (komputery, tablety, telefony i inne urządzenia wyposażone w przeglądarkę
internetową), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego
urządzenia końcowego.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki, które stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do ustawień Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i w odpowiedni sposób wyświetlić zawartość strony
internetowej, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
. tworzenia statystyk, które umożliwiają analizę nad częstotliwością odwiedzania strony oraz
dostosowania jej zawartości do upodobań użytkowników;
. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach Serwisu;
. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na
urządzeniu końcowym Użytkownika.
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Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących 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 Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Wydawca Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać pod adresem http://wszystkoociaste
czkach.pl/
lub w sekcji
"Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.
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