
 

 

Zasady dotyczące plików „cookies” 

 

Pliki “cookies” (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony www używane najczęściej w celu 

optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych. Stosuje się je również w celu gromadzenia 

danych statystycznych, pozwalających identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron 

internetowych i dających możliwość ulepszania struktury oraz zawartości serwisu.  

 

Administrator Serwisu (Klinika Kaczyńscy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) przywiązuje szczególną 

wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis              

https://kaczynscyclinic.pl. Zależy nam, aby każdy użytkownik posiadał informacje w zakresie 

pozyskiwanych przez nas danych oraz stosowanych środków ochrony prywatności użytkowników. 

 

Dane o użytkowniku gromadzone przez nasz serwis  

Podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej automatycznie zapisywane są tzw. logi 

dostępowe, czyli anonimowe informacje np. czas Państwa wizyty, adres IP, adres URL czy użyta 

przeglądarka internetowa. Informacje te wykorzystujemy do administrowania serwisem, 

diagnozowaniu problemów dotyczących pracy serwera oraz analizie ewentualnych naruszeń 

bezpieczeństwa. Zapewniamy, że informacje zawarte w logach dostępowych nie są ujawniane 

nikomu poza osobami upoważnionymi do zarządzania serwerem i nie są łączone z adresem e-mail, 

z którego możecie Państwo wysłać do nas wiadomość w celu umówienia się na wizytę.  

 

Pliki cookies 

Serwis może wdrożyć wykorzystywanie plików cookies. Pliki cookies nie zawierają danych 

osobowych. W przypadku wykorzystywania przez serwis plików cookies, podczas pierwszej wizyty 

na stronie zostanie Państwu wyświetlona informacja na temat stosowania plików cookies. 

Zaakceptowanie przez Państwa powyższej informacji będzie oznaczało, że wyrażają Państwo zgodę 

na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z zasadami tego dokumentu. Udzielona zgoda będzie 

mogła zostać w każdym czasie wycofana poprzez zmianę ustawienia plików w przeglądarce 

internetowej. Wyłączenie plików cookies w każdym przypadku będzie mogło powodować trudności 
w korzystaniu ze strony internetowej, jak również z wielu innych stron internetowych, które 

masowo stosują cookies. 

Informacje gromadzone przy użyciu plików cookies będą mogły obejmować adres IP użytkownika, 
typ wykorzystywanej przeglądarki internetowej, język oraz rodzaj systemu operacyjnego, dostawcę 

usług internetowych, informację o czasie i dacie wizyty oraz lokalizacji. 


