Polityka cookies

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 20:26

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na
urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych
drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez właściciela strony www.szs.poznan.pl:

Poznański SZS
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. (61) 877 34 11
fax (61) 877 23 29

NIP: 782-21-75-367

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron
internetowych Serwisu. Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności
tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

I. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu
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» dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
» zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika.

b. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
c. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych:

» Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

II. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez
Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do
Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik
może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji
usługi. 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 Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili
usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której
używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.
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