Wykorzystanie ciasteczek („cookies”) w serwisie internetowym Centrum
Medycznego Internus Sp. z o.o.

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.

Strona internetowa www.internus.pl
Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji
użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych
osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.
W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na
uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Jakie dane gromadzimy?
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane
do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści
informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy
również między innymi:




informacje o przeglądarce użytkownika
czas nadejścia zapytania
czas wysłania odpowiedzi

Rodzaje plików cookies:
Dla poszczególnych serwisów Centrum Medycznego Internus Sp. z o.o. wykorzystujemy następujące
pliki cookies:



Działanie podstawowe cookie - tego rodzaju pliki cookie są niezbędne do zarządzania
witrynami
Działanie cookie - Funkcjonalność Cel - te pliki cookie pozwalają nam na zarządzanie pewnymi
funkcjami naszych witryn zgodnie z Twoimi ustawieniami. Oznacza to, że kiedy kontynuujesz
używanie witryny lub powrócisz do jej używania, możemy dostarczyć Ci nasze usługi w taki
sposób, w jaki zaznaczyłeś, aby były dostarczane poprzez rozpoznanie Twojej nazwy
użytkownika (np. jeśli witryna wymaga logowania, Użytkownik nie musi na każdej podstronie
witryny ponownie wpisywać loginu i hasła)

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:




"sesyjne" (session cookies) - to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki
internetowej
"stałe" (persistent cookies) są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

Zablokowanie plików cookies:
W celu zablokowania przesyłania tego plików typu „cookies”, należy zmienić ustawienia
wykorzystywanej przeglądarki tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookie.
Uwaga: Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre funkcje witryny mogą
nie działać.

