Polityka plików Cookies
Polityka LUX MED. Onkologia Sp. z o.o. dotycząca plików Cookies
Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie onkologia.luxmed.pl wyrażana jest zgoda na instalację plików Cookies na
urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu oraz wykorzystywanie plików Cookies przez LUX MED. Onkologia Sp. z o.o. zgodnie z niniejszą
Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez LUX MED.
Onkologia Sp. z o.o. z plików Cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu
(więcej informacji poniżej).
Co to jest plik Cookie?
"Cookies" (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika.
Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona
internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.
W jakim celu strona internetowa LUX MED. Onkologia Sp. z o.o. korzysta z plików Cookies?
Pliki Cookies używane na stronie internetowej LUX MED. Onkologia Sp. z o.o. umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników na tej stronie. Stosujemy
pliki Cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w ramach
serwisu. Pliki Cookies umożliwią również zbadanie preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług.
Nie wykorzystujemy plików Cookies aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. W naszych
serwisach nie stosujemy Cookies behawioralnych.
Przykłady wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej LUX MED. Onkologia Sp. z o.o.:
 dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie,
 mierzenie 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
 wykorzystanie mechanizmu ankiety badającej preferencje użytkownika,
 mierzenie skuteczności prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google,
 dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing)

Jakich plików Cookies używamy?
Na stronie LUX MED. Onkologia Sp. z o.o. mogą być używane dwa rodzaje plików Cookies:
sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików Cookies?
Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików Cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika.
Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie
plików Cookies w ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim podejmiemy taką decyzję warto pamiętać
jednak, że wiele plików Cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej.
Jak wyłączyć obsługę plików Cookies?
Szczegółowe informacje o obsłudze plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej. Niedokonanie
zmiany ustawień plików Cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez stronę onkologia.luxmed.pl

