
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Administratorem serwisu internetowego jest MR DIAGNOSTIC.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy  
ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg, KRS: 0000880978, NIP: 5783078480, REGON: 
28053100000000, tel.: (55) 506 55 55, e-mail: elblagmr@mrdiagnostic.pl. 

2. Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony 
internetowe, aby użytkownicy mogli z nich korzystać w możliwie płynny lub dogodny sposób. 
Zgodnie z obowiązującym prawem możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu 
użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony (art. 173 ust.  ustawy z dnia 
16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne). Do wszystkich innych rodzajów plików cookie 
potrzebujemy Państwa zgody. 

3. Administrator wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczania Użytkownikowi usług 
świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator 
oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z 
plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych 
w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). 
Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Polityka 
reguluje przetwarzanie danych związane z korzystaniem z własnych plików cookies. 

4. Informacje zbierane przy użyciu plików „cookies” nie muszą zawsze stanowić danych osobowych, 
ale czasami mogą. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora 
znajdują się w Polityce Prywatności.  

5. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza 
umieszczanie plików "cookies" w Państwa urządzeniach – za pomocą ustawień przeglądarki 
internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda. 

6. Mogą Państwo dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować akceptowanie 
ciasteczek. Więcej informacji o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach można 
uzyskać w ustawieniach Państwa przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików 
„cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez naszą stronę 
internetową, włącznie z możliwością zablokowania ich pełnego działania. 

7. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są ciasteczkami bez daty ważności 
przechowywanymi w pamięci urządzenia i usuwanymi po wyłączeniu przeglądarki internetowej, a 
„stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w ich parametrach lub 
do czasu aż osoba korzystająca z przeglądarki internetowej usunie ręcznie ich całą zawartość. 

8. Nasza strona internetowa wykorzystuje „cookies” w celu poprawnej konfiguracji, a w szczególności 
do:  

a. dostosowywania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji; 
b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji stron internetowych, umożliwiając w 
szczególności weryfikację użytkownika i podtrzymanie sesji podczas korzystania ze strony. 
c. rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej 
do Państwa indywidualnych potrzeb; 
d. zapamiętania Państwa ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka 
lub regionu; 
e. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru 
czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.  

 
9. W ramach naszej strony internetowej możemy gromadzić dane dotyczące Państwa aktywności. 

Powyższe dane będą wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i 
ulepszania naszych produktów, usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności naszych stron 
internetowych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji 



wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani 
innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację. 

10. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych 
podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym 
czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być 
zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy 
przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych 
informacji. 

11. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne 
zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: 
zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji 
oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, 
wybranych przez Użytkownika witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na 
przykład akceptowania lub blokowania ciasteczek należących do firm trzecich. 

12. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 
internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, 
m.in.: Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Itp. 

13. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych 
technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.  

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES 

5.2. Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania 
Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik chce skorzystać. Niezbędne 
pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 

5.3. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies 
jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

FUNKCJONALNE I ANALITYCZNE PLIKI COOKIES 

5.4. Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów 
Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być 
instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu. 


