
POLITYKA PRYWATNOŚCI duodentclinic.pl

Firma Duodent Praktyka Stomatologii Estetycznej i Implantologii Marek Mrukwa szanując
prywatność swoich klientów i użytkowników portalu, zachęca wszystkich do zapoznania
się z zasadami stosowanej praktyki w zakresie ochrony prywatności.

O cookies

Pliki  cookies  (tzw.  „ciasteczka")  stanowią  dane  informatyczne,  w  szczególności  pliki
tekstowe, wysyłane przez odwiedzany serwer www i zapisywane po stronie użytkownika
serwisu,  zazwyczaj  na  twardym  dysku.  Cookies  zazwyczaj  zawierają  nazwę  strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

-  tworzenia  statystyk,  które  pomagają  zrozumieć,  w  jaki  sposób  użytkownicy  serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- 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 (np. zapamiętania rozmiaru czcionki);
- utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi
na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach  serwisu  stosowane  są  dwa  podstawowe  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). Mają za zadanie optymalizację
poruszania się w serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień zalogowanego w serwisie
użytkownika.
    Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika,
chyba że parametry urządzenia końcowego korzystającego z serwisu mają za zadanie
wcześniejsze  ich  usunięcie  (np.  poprzez  ustawienia  domyślne).  Cookies  stałe  mają  
za  zadanie  optymalizację  poruszania  się  w serwisie  poprzez korzystanie  z  informacji  
o poprzednich wizytach,  jak również wykorzystaniu informacji  z  innych plików cookies,
zachowanych w związku z wizytami w innych serwisach.

O cookies w naszym serwisie

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies
oraz  uzyskującym  do  nich  dostęp  jest  właściciel  i  operator  serwisu  Firma  Duodent
Praktyka  Stomatologii  Estetycznej  i  Implantologii  Marek  Mrukwa  z  siedzibą  w  Rudzie
Śląskiej,  ul.  Nowy  Świat  16a.  Serwis  nie  zbiera  w  sposób  automatyczny  żadnych
informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące



wizyty, np. adres IP odwiedzającego, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu 
operacyjnego, itp. Dane te zbierane są za pośrednictwem oprogramowania analitycznego 
Google Analytics.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do zbierania danych demograficznych o 
naszych użytkownikach, do personalizacji zawartości naszych stron internetowych bądź 
do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Dane te zbierane są 
anonimowo.

Blokowanie cookies

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie  dopuszcza  przechowywanie  plików  cookies  w  urządzeniu  końcowym
użytkownika.  Jednakże  użytkownicy  serwisu  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 serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości 
i  sposobach  obsługi  plików  cookies  dostępne  są  w  ustawieniach  oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przęglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
przeglądarce Safari

W celu zablokowania zbierania danych statystycznych tj. danych, które jak podano 
powyżej w pkt. 1, pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze 
stron internetowych (umożliwia to ulepszanie struktury serwisu i jego zawartości) można 
wykorzystać m.in. dodatek Google do przeglądarki, blokujący Google Analytics. Dodatek 
dostępny jest na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie 
nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt z nami

Dane kontaktowe znajdują się na stronie kontaktu. Kontaktując się z naszą firma poprzez 
formularz kontaktowy niezbędne będzie podanie adresu e-mail. Adres IP będzie pobrany 
automatycznie.

Wszelkie zapytania, uwagi prosimy przesyłać używając podanych form kontaktu.

Uwaga:  
Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć  
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Ostatnia modyfikacja: listopad 2017r.

http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://apple.com/pl/privacy/use-of-cookies/
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

