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POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

 

Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na 

Urządzeniach Użytkowników korzystających z serwisu do celów świadczenia usług drogą 

elektroniczną przez Administratora Serwisu. 

DEFINICJE 

• Serwis – serwis internetowy działający pod adresem: balticclinic.pl 

• Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców 

Administratora 

• Administrator – „Baltic Clinic” sp. z o.o. ul. Wielkokacka 2/1B, 81-611 Gdynia,   

NIP: 5862298721, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu 

oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika 

• Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą 

elektroniczna za pośrednictwem serwisu. 

• Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, 

którego Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu 

• Cookies (ciasteczka) – to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w 

urządzeniach Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. 

Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony 

internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają 

najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika 

oraz własny unikatowy identyfikator. „Cookies” używamy w celu optymalizacji 

korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych 

statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze 

stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości 

Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. 

RODZAJE COOKIES 

• Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika 

przez system teleinformatyczny serwisu 

• Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika 

przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych 

• Cookies sesyjne – (tymczasowe) przechowywane są na urządzeniu użytkownika do 

wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. 

• Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez 

serwis lub serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są 

usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja 

Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po 

zakończeniu sesji Urządzenia. 
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BEZPIECZEŃSTWO 

• Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies 

nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji 

poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika 

wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe. 

• Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać 

w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących 

serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach serwisu. 

Ponadto Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do 

zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, 

statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te 

zbierane są w celu analizy i ulepszania serwisu. 

• Warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika 

przez serwis i serwisy zewnętrzne - Użytkownik może w dowolnym momencie, 

samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do 

danych zapisanych plików Cookies oraz usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki 

Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego 

Użytkownik korzysta z usług serwisu. 

ZMIANY W POLITYCE PLIKÓW COOKIE 

• Zmiany wprowadzane  w Polityce plików Cookie będą publikowane na tej stronie i 

wchodzą w życie w dniu publikacji.  
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