Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisach
internetowych Plast-Med Maciej Pastucha.
Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki „cookies”, które służą do identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej witryny. Pliki te zapewniają
poprawne działanie strony www.
Czym są „cookies”?
To pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
witryny. Zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies stosowane przez Plast-Med Maciej Pastucha nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych
informacji zebranych od użytkowników.
Gromadzenie danych:
Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających
osobom trzecim poznanie Państwa danych osobowych ani skontaktowania się
z Państwem za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także,
że zapis cookies nie umożliwia Usługodawcy ani osobom postronnym dostępu do
Państwa prywatnych urządzeń.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową Plast-Med Maciej Pastucha. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu,
okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane
są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używanie, czy struktura strony nie
zawiera błędów, itp.

Dane pochodzące z cookies gromadzimy w celu:
•

dopasowania treści reklam emitowanych w serwisie,

•

mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics - więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć
na stronie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008,

•

mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą piksela Facebooka. Jest to
narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam. Prosimy o zapoznanie się z https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

•

wykorzystania mechanizmu ankiety badającej preferencje użytkownika,

•

mierzenia skuteczności prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google,

•

dopasowania treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing).

Wykorzystywanie danych:
Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz Plast-Med Maciej Pastucha. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech
identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Zablokowanie plików cookies:
Za pomocą ustawień przeglądarki decydują Państwo o przetwarzaniu cookies. Jeżeli
nie chcą Państwo, aby cookies były przetwarzane istnieje możliwość wyłączenia ich
obsługi. W tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce.
•

Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Safari

•

Google Chrome

Uwaga: Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre
funkcje witryny mogą nie działać.
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie
modyfikacje do powyższego zapisu.

