Polityka wykorzystywania plików „cookies” na stronach internetowych Grupy Kapitałowej CMP z
siedzibą przy ulicy Puławskiej 49, 05-500 Piaseczno.
Należące do nas strony internetowe mogą wykorzystywać pliki „cookies”, których celem jest
identyfikacja sesji użytkownika w trakcie korzystania z tych stron internetowych. Zapewniają one
poprawne działanie właściwej strony internetowej, tj. www.cmp.med.pl oraz podporządkowane jej
subdomeny - m.in.: Portal Pacjenta dostępny pod adresem www.portalpacjenta.cmp.med.pl oraz
Bajkowa Szkoła Rodzenia dostępna pod adresem: www.bajkowa-szkola-rodzenia.cmp.med.pl.
Pliki „cookies” są plikami tekstowymi, które są przechowywane w naszej bazie danych. Zawierają one
zazwyczaj nazwę witryny, z której pochodzą, czas ich przechowywania a także unikalny numer, tj.
numer IP.
1. Gromadzenie danych:
Zgodnie z przyjętą praktyką serwisów stron internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane
do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają
treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy
również między innymi:





czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy
przejście do strony Centrum Medycznego CMP nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe Grupy
Kapitałowej CMP. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości stron internetowych, okazjonalnie
analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki
stron są używanie, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.
Dane gromadzone są również w celu:







dopasowania treści reklam emitowanych na stronie,
mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics - więcej informacji
o plikach
„cookies"
w Google
Analytics
można
znaleźć
na stronie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008,
wykorzystania mechanizmu ankiety badającej preferencje użytkownika,
mierzenia skuteczności prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google,
dopasowania treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing).

2. Wykorzystywanie danych:
Zebrane dane są przechowywane jako materiał pomocniczy, który służy do administrowania stronami.
Dane te są dostępne wyłącznie dla osób uprawnianych do administrowania serwerem oraz siecią
informatyczną Grupy Kapitałowej CMP. Na podstawie plików logów generowane mogą być statystyki
stanowiące pomoc w administrowaniu, a zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie
zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające strony.
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3. Rodzaje plików „cookies”:
Na stronach internetowych wykorzystujemy następujące pliki „cookies”:
a. o działaniu podstawowym – są to pliki „cookies” tego rodzaju niezbędne do
zarządzania stronami internetowymi. Pozwalają one rozpoznać, jakim typem
abonenta jest dany użytkownik i zaproponować odpowiednie usługi,
b. o działaniu analitycznym - tego rodzaju plików „cookies” używamy, aby
analizować w jaki sposób nasze witryny są dostępne, używane a także jak
działają. Tego typu informacje są nam potrzebne do utrzymania, zarządzania
oraz ciągłego udoskonalania naszych usług,
c. funkcjonalność- tego rodzaju pliki „cookies” pozwalają nam zarządzać
pewnymi funkcjami naszych stron internetowych zgodnie z ustawieniami
użytkownika co oznacza, że kiedy użytkownik kontynuuje używanie strony
internetowej lub powróci do jej użytkowania będziemy mieli możliwość
dostarczenia treści, w taki sposób, w jaki został wybrany przez użytkownika
dzięki rozpoznaniu nazwy użytkownika (np. jeśli strona wymaga logowania,
użytkownik nie musi na każdej podstronie danej stronie dokonywać procesu
powtórnego logowania).
Stosujemy dwa rodzaje plików „cookies”:




"sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pliki "sesyjne" to pliki
tymczasowe. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej,
"stałe" są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony
w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Zablokowanie plików cookies:
W celu zablokowania przesyłania plików „cookies”, należy zmienić ustawienia użytkowanej
przeglądarki tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki „cookies”. Poniżej znajdują się linki
zawierające informacje, w jaki sposób dostosować ustawienia w powszechnie dosępnych
przeglądarkach:





Google Chrome
Safari
Internet Explorer
Mozilla Firefox

Należy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre funkcje stron internetowych
mogą nie działać.
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