
 

PLIKI COOKIES  

1.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do polepszenia 

standardu korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym 

do nich dostęp jest zarządzający  Serwisem (Administrator): http://www.dermatolog.rymsza.pl/ 

 

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:  

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 

korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 

Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 

indywidualnych potrzeb; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej 

podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła 

 

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz 

„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w 

urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach takich plików lub do czasu ich usunięcia przez 

Użytkownika.  

 

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a)  „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony 

internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach strony internetowej,  

b)  „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika strony 

internetowej ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, 

rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 



 

6. Domyślne ustawienia oprogramowań służących do przeglądania stron internetowych (przeglądarek 

internetowych)  dopuszczają  najczęściej przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki 

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 Serwisu.  

 

7. Poniżej Administrator opisuje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach 

internetowych:  

 

Internet Explorer:  

1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.  

2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.  

3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, 

aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki 

cookies, a następnie kliknij przycisk OK  

 

Chrome:  

1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.  

2. Wybierz Ustawienia.  

3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.  

4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.  

5. W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookies  

 

Firefox:  

1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i 

wybierz Opcje.  

2. Wybierz panel Prywatność.  

3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii 

użytkownika.  

4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek  

 

Opera:  

1. Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu wybierz Preferencje.  

2. W okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej stronie wybierz 

Ciasteczka i zmień ustawienia plików cookies  

 



 

8. Administrator informuje, że w razie problemów ze zmianą ustawień plików cookies, najlepiej skorzystać z 

informacji znajdujących się na stronie internetowej producenta danego programu.  

 

9. Jakiekolwiek pytania dotyczące powyższej polityki prywatności prosimy kierować na adres:  

 

 aleksandra@rymsza.pl 


