UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

POLITYKA PLIKÓW COOKIES UCK WUM
I.
DEFINICJE
ADMINISTRATOR – Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego (UCK WUM).
SERWIS – strona internetowa Administratora prowadzona pod adresem uckwum.pl.
UŻYTKOWNIK – osoba odwiedzająca stronę internetowej uckwum.pl (Serwis), do której kierowana jest niniejsza Polityka.
URZĄDZENIE - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do
Serwisu (komputer, telefon, tablet).
COOKIES (ciasteczka) - stanowią dane informatyczne, wysyłane przez odwiedzany przez Użytkownika serwis internetowy, które
są zapisywane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika z którego korzysta podczas przeglądania stron internetowych.
COOKIES SESYJNE - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika tylko przez czas działania przeglądarki
internetowej. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia Użytkownika.
COOKIES STAŁE - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki te są
standardowo stosowane w celu personalizacji kolejnej wizyty Użytkownika i nie są usuwane automatycznie po zakończeniu
sesji, chyba że konfiguracja urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików cookie po zakończeniu sesji
urządzenia.
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II.
WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES I GROMADZENIE DANYCH
Za pośrednictwem Serwisu nie są zbierane w sposób automatyczny żadne dane osobowe za wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies, przy czym dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę
internetową www.uckwum.pl.
Na stronie internetowej wykorzystywane są wyłącznie niezbędne pliki cookies w celu:
a) zapewnienia prawidłowego działania Serwisu w tym, jako materiał pomocniczy służący do administrowania
serwisem,
b) dostosowania Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania, w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych.
W związku z korzystaniem z Serwisu gromadzone są następujące rodzaje danych: publiczny adres IP Użytkowania,
informacje o przeglądarce, historia odwiedzanych URL, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, informacje o błędach,
jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
Podstawą prawną do używania przez nas niezbędnych plików cookies jest prawnie uzasadniony interes UCK WUM, tj.
prawo do prowadzenia Serwisu oraz konieczność zachowania jego podstawowych funkcjonalności oraz bezpieczeństwa.
W ramach niniejszego Serwisu nie wykorzystujemy plików cookies podmiotów trzecich takich jak pliki cookies mediów
społecznościowych lub reklamodawców.
III.
ZMIANA USTAWIEŃ
Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak Użytkownik ma możliwość zmiany
tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia
takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. Przykładowe opcje edytowania w
popularnych przeglądarkach:
 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych
o jego wizycie.
Informujemy, że ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookie na urządzeniu Użytkownika może spowodować
nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies oznacza zgodę
na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.

