
POLITYKA COOKIES

I. Informacje ogólne: 

Administratorem  Serwisu  jest  spo� łka MGD  MWS  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  z  siedzibą  
w  Wadowicach,  adres:  34-100  Wadowice,  ul.  Legiono� w  37,  wpisaną  do  rejestru
przedsiębiorco� w Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000271001, kto� rej
akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - S, ro� dmies�cia  
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5511702355,
REGON: 070768005. 
Dane kontaktowe Administratora Serwisu: internet@maspex.com

Administratorem  Danych  Osobowych  przetwarzanych  za  pos�rednictwem  pliko� w
cookies jest spo� łka „POLSKI LEK” Sp. z o.o. z/s w Wadowicach. 

Szczego� ły  dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych  znajdują  się  w  Polityce
Prywatnos�ci spo� łki „POLSKI LEK” Sp. z o.o. w zakładce „Kontakt”.

II. Zasady zastosowania plików cookies: 

Pliki cookies stosowane są w celu s�wiadczenia usług na najwyz;szym poziomie, w tym 
w sposo� b dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z serwisu bez zmiany
ustawien�  dotyczących  cookies  oznacza,  z;e  będą  one  zamieszczane  w  urządzeniu
kon� cowym. W kaz;dym momencie moz;na dokonac� zmiany ustawien�  dotyczących cookies.

Pliki  cookies  stanowią  dane  informatyczne,  w  szczego� lnos�ci  pliki  tekstowe,  kto� re
przechowywane są w urządzeniu kon� cowym uz;ytkownika serwisu i przeznaczone są do
korzystania  ze  stron internetowych.  Pliki  cookies  zazwyczaj  zawierają  nazwę  strony
internetowej,  z  kto� rej  pochodzą,  czas  przechowywania  ich na urządzeniu  kon� cowym
oraz przypisane im dane (takie jak np. unikalny numer). 

Zamieszczac�  informacje w urządzeniu kon� cowym uz;ytkownika i korzystac�  z nich mogą
takz;e,  opro� cz  Administratora  Serwisu  i/lub  Administratora  Danych  Osobowych,
podmioty wspo� łpracujące  z  Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych
Osobowych,  m.in.  Partnerzy  s�wiadczący  usługi  analityczne,  reklamodawcy,  two� rcy
aplikacji, sieciowe agencje reklamowe. 

Serwis moz;e umies�cic�  plik cookie w przeglądarce, jes�li  przeglądarka to umoz; liwia. Co
waz;ne,  przeglądarka  zezwala  serwisowi  na  dostęp  jedynie  do  pliko� w  cookies
umieszczonych przez ten serwis, a nie do pliko� w umieszczonych przez inne serwisy. 

Strony  internetowe  administrowane  przez  Administratora  Serwisu  korzystają  
z pliko� w cookies w celu: 

 dostosowywania  zawartos�ci  i  aplikacji  do  preferencji  uz;ytkownika  oraz
optymalizacji  korzystania  ze  strony  internetowej  (np.  pliki  cookies  pozwalają
rozpoznac� urządzenie uz;ytkownika i odpowiednio wys�wietlic� stronę internetową
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,  np.  rozdzielczos�ci  przeglądarki,
preferencji językowych, wielkos�ci czcionki);



 tworzenia  statystyk,  kto� rych  analiza  pozwala  na  ulepszanie  struktury  
i  zawartos�ci  serwisu  i  aplikacji  (np.  poprawa  elemento� w  strony  wynikająca  
z  błędo� w  technicznych  serwisu,  poprawiania  s�ciez;ki  uz;ytkownika,  by  jak
najszybciej otrzymał poz;ądaną tres�c�); 

 utrzymania  sesji  uz;ytkownika (po zalogowaniu),  dzięki czemu uz;ytkownik nie
musi na kaz;dej podstronie internetowej serwisu i aplikacji ponownie wpisywac�
loginu i hasła; 

 prezentacji reklam, m.in. w sposo� b uwzględniający zainteresowania uz;ytkownika
czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego), jak
tez;  w  celu  uniknięcia  wys�wietlania  reklam  ponad  normę  jednemu
uz;ytkownikowi;

 realizacji ankiet - w szczego� lnos�ci by uniknąc�  wielokrotnej prezentacji tej samej
ankiety temu samemu uz;ytkownikowi oraz  by prezentowac�  ankiety w sposo� b
uwzględniający zainteresowania uz;ytkownikom;

 wykrywania boto� w i naduz;yc� w usługach (np. pro� by właman�  do serwisu).

Z  uwagi  na  czas  z;ycia  pliko� w  cookies,  serwis  stosuje  dwa  zasadnicze  rodzaje  tych
pliko� w: 

 sesyjne  -  pliki  tymczasowe  przechowywane  w  urządzeniu  kon� cowym
uz;ytkownika  do  czasu  wylogowania,  opuszczenia  serwisu  i  aplikacji  lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); 

 stałe  -  przechowywane  w  urządzeniu  kon� cowym  uz;ytkownika  przez  czas
okres�lony  w  parametrach  pliko� w  cookies  lub  do  czasu  ich  usunięcia  przez
uz;ytkownika. 

Ze względu na cel, jakiemu słuz;ą pliki cookies, serwis stosuje ich następujące rodzaje: 
 niezbędne do działania usługi i aplikacji - umoz; liwiające korzystanie z usług, np.

uwierzytelniające  pliki  cookies  wykorzystywane  do  usług  wymagających
uwierzytelniania; 

 słuz;ące  do  zapewnienia  bezpieczen� stwa,  np.  wykorzystywane  do  wykrywania
naduz;yc� w zakresie uwierzytelniania; 

 wydajnos�ciowe - umoz; liwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych i aplikacji; 

 funkcjonalne  -  umoz; liwiające  "zapamiętanie"  wybranych  przez  uz;ytkownika
ustawien�  i  personalizację  interfejsu  uz;ytkownika,  np.  w  zakresie  wybranego
języka lub regionu, z kto� rego pochodzi uz;ytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu
strony internetowej i aplikacji itp.; 

 reklamowe  -  umoz; liwiające  dostarczanie  uz;ytkownikom  tres�ci  reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowan� ; 

 statystyczne -  słuz;ące  do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych  
i aplikacji. 

W wielu przypadkach oprogramowanie słuz;ące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domys�lnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie
pliko� w  cookies  w  urządzeniu  kon� cowym  uz;ytkownika.  Uz;ytkownik  moz;e  jednak  
w kaz;dym czasie dokonac�  zmiany tych ustawien� . Niedokonanie zmian oznacza, z;e w/w
informacje mogą byc�  zamieszczane i  przechowywane w jego urządzeniu kon� cowym,  
a  tym  samym  serwis  będzie  przechowywac�  informacje  w  urządzeniu  kon� cowym
uz;ytkownika i uzyskiwac� dostęp do tych informacji. 



Z  poziomu  przeglądarki  internetowej,  z  kto� rej  uz;ytkownik  korzysta  moz; liwe  jest
samodzielne zarządzanie plikami cookies. 

W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. moz; liwos�c�: 
 zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala uz;ytkownikowi na pełne 

korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; 
 zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez 

uz;ytkownika witryn;
 okres�lania ustawien�  dla ro� z;nych typo� w pliko� w cookies, np. akceptowania pliko� 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 bądz�
wyłączenia stosowania pliko� w cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąc� na
niekto� re funkcjonalnos�ci dostępne w naszych serwisach.

Wykaz  Partnero� w  Administratora  Serwisu  i/lub  Administratora  Danych  Osobowych,
kto� rzy mogą posiadac�  dostęp do  pliko� w cookies, wraz z linkiem do zasad korzystania 
z pliko� 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 biez;ąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 

http://www.listonic.com/content/pl/polityka-prywatnosci/
https://kwit.pl/polityka_prywatnosci
https://www.cloudflare.com/security-policy/

