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POLITYKA COOKIES
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy:
1. Nasz Serwis internetowy – strona 4mplus.pl oraz jej podstrony używają Cookies.
2. Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego
(w przeglądarce). Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich w przeglądarce Użytkownika oraz dane w postaci tekstowej.
3. Cookies nie zapisują i nie przechowują prywatnych danych Użytkownika.
4. Podmiotem zamieszczającym Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz
uzyskującym do nich dostęp w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu
Internetowego jest SURGIPOL sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Tyniecka 15
5. Cookies wykorzystywane są w celu:
•

zalogowania Użytkownika i przechowywania jego indywidualnych ustawień

•

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
ze strony internetowej, co umożliwia poprawę jej funkcjonalności

•

utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej
podstronie ponownie podawać loginu i hasła

6. Strony naszego Serwisu internetowego zapisują Cookies „stałe” (persistent cookies) oraz
„sesyjne” (session cookies). "Stałe" Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika. Ten rodzaj Cookies pozwala rozpoznać urządzenie
Użytkownika ponownie odwiedzającego nasz Serwis internetowy i np. zastosować
wybrane wcześniej preferencje. Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi,
przechowywanymi na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
7. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika.
8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania - przeglądarki internetowej lub na stronie
internetowej producenta oprogramowania (przeglądarki).
9. Użytkownik może zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki akceptowanie
Cookies. W takim przypadku, niektóre funkcjonalności, np. e-rejestracja mogą nie
działać, jednak podstawowa – informacyjna funkcjonalność będzie dostępna.
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