POLITYKA COOKIES DLA SERWISU medi.global
Poniższa Polityka cookies określa zasady stosowania cookies (ciasteczek) w ramach serwisu http://medi.global.
W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami pod adresem hello@medi.global.
1.

Czym są ciasteczka?
Powszechną praktyką prawie wszystkich witryn internetowych jest stosowanie plików cookie (ciasteczek),
które są niewielkimi plikami pobieranymi na komputer użytkownika w celu poprawy doświadczeń z
korzystania z serwisu. Niniejsza Polityka opisuje informacje, jakie są zbierane w takich plikach, sposób ich
wykorzystywania i konieczność zapisywania plików cookie w niektórych przypadkach. Polityka informuje też
o sposobie wyłączenia zapisywania ciasteczek, choć w takich przypadkach niektóre elementy funkcjonalności
serwisu mogą ulec pogorszeniu lub przestać działać.

2.

Jak używamy ciasteczek?
Stosujemy pliki cookie z szeregu poniżej opisanych przyczyn. Niestety w większości przypadków nie ma
możliwości zablokowania ciasteczek bez całkowitego wyłączenia działania i funkcji serwisu, za które one
odpowiadają. Zalecamy pozostawienie wszystkich ciasteczek w przypadku, gdy nie możesz się zdecydować,
czy są one potrzebne lub gdy są one stosowane do używania serwisu.

3.

Wyłączanie ciasteczek
Możesz zapobiec zapisywaniu ciasteczek zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (temat ten będzie szerzej
opisany w plikach pomocy dla przeglądarki). Należy pamiętać, że wyłączenie ciasteczek wpłynie na działanie
tego serwisu i wielu innych odwiedzanych stron. Wyłączenie ciasteczek zwykle spowoduje też utratę działania
i części funkcji tego serwisu. Zalecamy więc niekorzystanie z wyłączania ciasteczek.

4.

Jakie ciasteczka stosujemy?
•
Związane z formularzami
Przesyłając informacje przez formularz, jak np. ten znajdujący się na stronie kontaktowej lub służący
do komentowania, mogą zostać zapisane pliki cookie pozwalające zachować dane użytkownika do
przyszłych celów.
•
Związane z preferencjami witryny
W celu zapewnienia jak najlepszego doświadczenia z korzystania z serwisu możliwe jest ustawienie
preferencji działania serwisu w czasie korzystania z niego. W celu zapamiętania tych preferencji
konieczne jest zapisanie pliku cookie z takimi informacjami, przez co mogą być one ponownie
odczytane za każdym razem, gdy preferencje użytkownika mają wpływ na wygląd bądź interakcję
ze stroną.

5.

Ciasteczka stron trzecich
W niektórych szczególnych przypadkach używamy też plików cookie od zaufanych trzecich stron. Poniżej
opisano jakie ciasteczka tego rodzaju mogą występować w przypadku tego serwisu:
•
Stosujemy narzędzia Google Analytics pozwalające sprawdzić sposób korzystania z serwisu i
możliwość poprawy doświadczenia użytkownika. Te ciasteczka mogą rejestrować informacje np. o
czasie spędzonym na korzystaniu z serwisu i o odwiedzonych stronach, co umożliwi nam
opracowywanie odpowiednich treści.
•
Zewnętrzne narzędzia analityczne są stosowane do śledzenia i określania użytkowania tego serwisu,
co umożliwi nam opracowanie odpowiednich treści. Ciasteczka te mogą rejestrować np. czas
spędzony na korzystaniu z serwisu lub odwiedzone strony, co pozwoli nam ulepszać serwis.
•
Czasami testujemy nowe funkcje serwisu i dokonujemy zmian w sposobie dostarczania serwisu.
Podczas takich testów ciasteczka mogą posłużyć do zapewnienia, że serwis dostarcza jednolitego
doświadczenia i mogą nam pomóc określić jakie aspekty mogą zostać zoptymalizowane w celu jak
najlepszego odbioru przez użytkowników.
•
Stosujemy usługę Google AdSense odpowiedzialną za reklamy, która wykorzystuje ciasteczko
DoubleClick w celu zapewnienia spójności reklam w serwisie i ograniczenia liczby wyświetleń danej
reklamy.

