POLITYKA COOKIES
I. Informacje ogólne:
Administratorem Serwisu jest spó łka MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą
w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionó w 37, wpisaną do rejestru
przedsiębiorcó w Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271001, któ rej
akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śró dmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5511702355,
REGON: 070768005.
Dane kontaktowe Administratora Serwisu: internet@maspex.com.pl.
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych za pośrednictwem plikó w
cookies jest spó łka „POLSKI LEK” S.A. z/s w Wadowicach.
Szczegó ły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce
Prywatności spó łki „POLSKI LEK” S.A. w zakładce „Kontakt”.
II. Zasady zastosowania plików cookies:
Pliki cookies stosowane są w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym
w sposó b dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z serwisu bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu
koń cowym. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczegó lności pliki tekstowe, któ re
przechowywane są w urządzeniu koń cowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z któ rej pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu koń cowym
oraz przypisane im dane (takie jak np. unikalny numer).
Zamieszczać informacje w urządzeniu koń cowym użytkownika i korzystać z nich mogą
także, opró cz Administratora Serwisu i/lub Administratora Danych Osobowych,
podmioty wspó łpracujące z Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych
Osobowych, m.in. Partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twó rcy
aplikacji, sieciowe agencje reklamowe.
Serwis może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co
ważne, przeglądarka zezwala serwisowi na dostęp jedynie do plikó w cookies
umieszczonych przez ten serwis, a nie do plikó w umieszczonych przez inne serwisy.
Strony internetowe administrowane przez Administratora Serwisu korzystają
z plikó w cookies w celu:
 dostosowywania zawartości i aplikacji do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze strony internetowej (np. pliki cookies pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, np. rozdzielczości przeglądarki,
preferencji językowych, wielkości czcionki);









tworzenia statystyk, któ rych analiza pozwala na ulepszanie struktury
i zawartości serwisu i aplikacji (np. poprawa elementó w strony wynikająca
z błędó w technicznych serwisu, poprawiania ścieżki użytkownika, by jak
najszybciej otrzymał pożądaną treść);
utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie
musi na każdej podstronie internetowej serwisu i aplikacji ponownie wpisywać
loginu i hasła;
prezentacji reklam, m.in. w sposó b uwzględniający zainteresowania użytkownika
czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego), jak
też w celu uniknięcia wyświetlania reklam ponad normę jednemu
użytkownikowi;
realizacji ankiet - w szczegó lności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej
ankiety temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposó b
uwzględniający zainteresowania użytkownikom;
wykrywania botó w i nadużyć w usługach (np. pró by włamań do serwisu).

Z uwagi na czas życia plikó w cookies, serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych
plikó w:
 sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu koń cowym
użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia serwisu i aplikacji lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 stałe - przechowywane w urządzeniu koń cowym użytkownika przez czas
określony w parametrach plikó w cookies lub do czasu ich usunięcia przez
użytkownika.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, serwis stosuje ich następujące rodzaje:
 niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z usług, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania;
 służące do zapewnienia bezpieczeń stwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych i aplikacji;
 funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z któ rego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu
strony internetowej i aplikacji itp.;
 reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań ;
 statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych
i aplikacji.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie
plikó w cookies w urządzeniu koń cowym użytkownika. Użytkownik może jednak
w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień . Niedokonanie zmian oznacza, że w/w
informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu koń cowym,
a tym samym serwis będzie przechowywać informacje w urządzeniu koń cowym
użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z któ rej użytkownik korzysta możliwe jest
samodzielne zarządzanie plikami cookies.
W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
 zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne
korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez
użytkownika witryn;
 określania ustawień dla ró żnych typó w plikó w cookies, np. akceptowania plikó w
stałych jako sesyjnych itp.;
 blokowania lub usuwania cookies.
Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej) lub w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Ograniczenia bądź
wyłączenia stosowania plikó w cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na
niektó re funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.
Wykaz Partneró w Administratora Serwisu i/lub Administratora Danych Osobowych,
któ rzy mogą posiadać dostęp do plikó w cookies, wraz z linkiem do zasad korzystania
z plikó w cookies stosowanych przez Partnera:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
https://yandex.com/legal/privacy/
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
https://support.google.com/analytics/answer/7667196
https://www.cloudflare.com/security-policy/
https://kwit.pl/polityka_prywatnosci
http://www.listonic.com/content/pl/polityka-prywatnosci/
III. Zmiana Polityki cookies
Polityka cookies jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

