INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES,
DANYCH EKSPLOATACYJNYCH I ANALITYKI
Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. przywiązuje szczególną
wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.klinika-rzeszow.pl

(dalej ”Serwis”). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów
administrowania serwisem. Nie identyfikujemy użytkowników stron Serwisu. Żadne dane
identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

1. Pliki cookies (ciasteczka) to informacje w formie niewielkich plików tekstowych, wysyłane przez
serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera,
laptopa, czy też na karcie pamięci urządzenia mobilnego – w zależności z jakiego urządzenia

korzysta odwiedzający stronę). Szczegółowe informacje dot. plików cookies można znaleźć m.in. na

stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Pliki cookies pozwalają na późniejsza identyfikację
Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem.

2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym

celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i

oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w
ramach Serwisu.

3. W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub

zamknięcia przeglądarki internetowej Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo

do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub
wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm

cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4. Zestawienie plików cookies wykorzystywanych w Serwisie - z uwzględnieniem ich nazwy, typu,
celu wykorzystywania oraz okresu ich przechowywania – znajduje się w poniższej tabeli:
Pliki cookies wykorzystywane w serwisie
NAZWA

DOSTAWCA

TYP

CEL WYKORZYSTYWANIA

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Zapamiętanie wyrażenia przez
CookieConsent

klinika-rzeszow.pl

HTTP

użytkownika zgody na
wykorzystywanie plików
cookies.

1 rok

Rejestruje unikalny
identyfikator na urządzeniach
GPS

youtube.com

HTTP

mobilnych, aby umożliwić

1 dzień

śledzenie na podstawie
położenia geograficznego GPS.
Używany przez Google
DoubleClick do rejestrowania i
zgłaszania działań
użytkownika witryny po
obejrzeniu lub kliknięciu przez
IDE

doubleclick.net

HTTP

niego jednej z reklam

2 lata

reklamodawcy, w celu
zmierzenia skuteczności
reklamy i przedstawienia
użytkownikowi
spersonalizowanych reklam.
Wykorzystywany do
test_cookie

doubleclick.net

HTTP

sprawdzenia, czy przeglądarka
użytkownika wspiera pliki

1 dzień

cookies.
Próbuje oszacować
VISITOR_INFO1_LI
VE

przepustowość użytkowników
youtube.com

HTTP

na stronach ze

179 dni

zintegrowanymi filmami na
YouTube.
Rejestruje unikalny
identyfikator w celu

YSC

youtube.com

HTTP

prowadzenia statystyk tego,
jakie filmy z YouTube oglądał

Do zakończenia
sesji

użytkownik.
Przechowuje preferencje
yt-remote-castinstalled

youtube.com

HTML

odtwarzacza wideo
użytkownika za pomocą

Do końca sesji

osadzonego wideo YouTube.
Przechowuje preferencje

yt-remoteconnected-

youtube.com

HTML

devices

odtwarzacza wideo
użytkownika za pomocą

Trwale

osadzonego wideo YouTube.
Przechowuje preferencje

yt-remote-deviceid

youtube.com

HTML

odtwarzacza wideo
użytkownika za pomocą
osadzonego wideo YouTube.

Trwale

Przechowuje preferencje
yt-remote-fastcheck-period

youtube.com

HTML

odtwarzacza wideo
użytkownika za pomocą

Do końca sesji

osadzonego wideo YouTube.
Przechowuje preferencje
yt-remotesession-app

youtube.com

HTML

odtwarzacza wideo
użytkownika za pomocą

Do końca sesji

osadzonego wideo YouTube.
Przechowuje preferencje
yt-remotesession-name

youtube.com

HTML

odtwarzacza wideo
użytkownika za pomocą

Do końca sesji

osadzonego wideo YouTube.

5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia

zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być
również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia

takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików
cookies.

6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich

samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w
dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
przeglądarka Chrome
przeglądarka Firefox

przeglądarka Internet Explorer
przeglądarka Opera
przeglądarka Safari

przeglądarka Microsoft Edge
7.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących
numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu
obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie
postępowaniami.

