INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES,
DANYCH EKSPLOATACYJNYCH I ANALITYKI

Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. przywiązuje szczególną
wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.klinika-rzeszow.pl.
Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów

administrowania serwisem. Nie identyfikujemy użytkowników stron Serwisu. Żadne dane
identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

1. Pliki cookies (ciasteczka) to informacje w formie niewielkich plików tekstowych, wysyłane przez
serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera,
laptopa, czy też na karcie pamięci urządzenia mobilnego – w zależności z jakiego urządzenia

korzysta odwiedzający stronę). Szczegółowe informacje dot. plików cookies można znaleźć m.in. na

stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Pliki cookies pozwalają na późniejsza identyfikację
Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem.

2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym

celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i

oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w
ramach Serwisu.

3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących celach:
a) utrzymanie sesji Użytkownika;

b) konfiguracji Serwisu, aby dostosować oraz zoptymalizować jego zawartość do preferencji
Użytkownika;

c) identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych użytkowników Strony Internetowej i
pokazywania, że są zalogowani;

d) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np.
w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

e) zapamiętania historii odwiedzonych stron Serwisu w celu rekomendacji treści,

f) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;
g) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

4. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy

użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień
własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo)

lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak
może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony.

5. W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies:

a) sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub

zamknięcia przeglądarki internetowej 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) stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo

do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. 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.

6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody
na korzystanie z plików cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również

wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody
należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich

samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale
pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
przeglądarka Chrome
przeglądarka Firefox

przeglądarka Internet Explorer
przeglądarka Opera
przeglądarka Safari

przeglądarka Microsoft Edge
8. Administrator może korzystać w ramach Serwisu z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę
Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta
pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania
podejmują odwiedzający strony, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy.

Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka można znaleźć pod adresem internetowym:
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących

numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące
przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

