DENTALEST PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
POLITYKA PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES
DEFINICJE
1. Administrator- jest nim DENTALEST Praktyka Stomatologiczna ul. A. Słonimskiego 3b, 50-304 Wrocław
2. Pliki cookies (ciasteczka)- są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych
Witryny
3. Pliki cookies Administratora- oznaczają pliki cookies związane ze świadczeniem przez nas usług drogą
elektroniczną i za pośrednictwem Witryny.
4. Witryna- oznacza stronę internetową, pod którą prowadzimy serwis internetowy, działającą w domenie
dentalest.pl
5. Urządzenie- oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do
Witryny.
6. Użytkownik- oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym
może być zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
JAKIE SĄ RODZAJE PLIKÓW COOKIES
Witryna www.dentalest.pl wykorzystuje pliki cookie. Dzięki nim możemy zapewnić funkcje dotyczące mediów
społecznościowych i analizować ruch w Witrynie. W ramach Witryny są stosowane lub mogą być stosowane
następujące rodzaje plików cookies:
1. Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, w tym
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny.
2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny;
3. Preferencyjne pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Witryny. Umożliwiają
one zapamiętywanie w Witrynie informacji, które zmieniają sposób funkcjonowania stron lub ich wygląd w
zależności od preferencji Użytkownika
W JAKICH CELACH SĄ WYKORZYSTYWANE PLIKI COOKIES
Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
1. Dostosowania zawartości stron Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA USTAWIEŃ PLIKÓW COOKIES
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając
warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika.
2. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu na
urządzeniu Użytkownika.
3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach używanej
przeglądarki internetowej.
4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w używanej przeglądarce
internetowej.
5. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
Witryny.

