
POLITYKA COOKIES 
 
Witryna internetowa www.asmed-clinic.pl zwana dalej Stroną należy do Indywidualnej 
Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Anna Turak-Supińska z siedzibą w Gdyni przy ul. mjr. Henryka 
Sucharskiego 3 A lok.1, 81-157 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 
REGON: 191289541, NIP: 9570068815 

 

Wyświetlając Stronę stajesz się jej Użytkownikiem i wyrażasz zgodę na używanie plików 
cookies zgodnie z poniższą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie plików 
cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub 
zrezygnować z używania Strony. 

 

 CO TO SĄ PLIKI COOKIES? 

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony (komputerze, tablecie 
lub smartphonie) i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Pliki cookies zazwyczaj zawierają 
nazwę Strony, z której pochodzą, czas przechowywania (długość życia) ich na urządzeniu 
końcowym oraz unikalny numer do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze 
stroną internetową. 

 

 DO CZEGO SĄ UŻYWANE PLIKI COOKIE? 

 

 Pliki cookie służą przede wszystkim do dostosowania zawartości Strony do preferencji 
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać 
urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio ją wyświetlić, lub dostosować do 
indywidualnych potrzeb. 

Służą również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 
korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. 

 

JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIE SĄ WYKORZYSTYWANE NA STONIE?  

 

W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 

Strony;  

http://www.asmed-clinic.pl/


„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika 

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, z którego 

pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony. 

  

JAK KONFIGUROWAĆ I USUWAĆ PLIKI COOKIE? 
 
 
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie 

zmiany ustawień dotyczących plików cookies. 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 

w urządzeniu Użytkownika Strony.  

 
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. 
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów 
uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w 
skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony. 

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę 
internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami: 

1. Internet Explorer 

2. Chrome 
3. Safari 
4. Firefox 

5. Opera 
6. Android 
7. Safari (iOS) 
8. Windows Phone 
9. Blackberry 

 

https://support.microsoft.com/kb/196955
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
https://support.apple.com/kb/PH5042
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
https://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

