Polityka cookies

Wersja numer: 1.0

SYNLAB: POLITYKA COOKIES
Chcemy mieć pewność, że przeglądanie naszej strony internetowej będzie dla Państwa przyjemnością. W związku
z tym niniejsza witryna umieszcza pliki "cookies" na Państwa komputerze w celu zbierania informacji na temat
korzystania z naszej witryny.

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
1.1. Pliki cookie, to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na urządzenie
podczas odwiedzania witryny internetowej. Pliki cookie są następnie odsyłane z powrotem na stronę, z
której pochodzą, przy każdej kolejnej wizycie lub na inną stronę, która rozpoznaje dany plik cookie.
1.2. Pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznawanie urządzenia użytkownika i natychmiastowe
udostępnianie ustawień wstępnych.
1.3. Jak tylko użytkownik wejdzie na platformę, plik cookie jest wysyłany na dysk twardy komputera danego
użytkownika.

2. DLACZEGO PLIKI COOKIES SĄ UŻYTECZNE?
2.1. Pliki cookie są użyteczne, ponieważ:
•

umożliwiają witrynie internetowej rozpoznanie
wyświetlanych treści do zainteresowań użytkownika

•

pomagają nam ulepszyć naszą stronę internetową, oferując lepsze usługi, lepiej dostosowane do
Państwa wymagań.

•

umożliwiają nam rozpoznanie urządzenia po Państwa powrocie na naszą stronę internetową

•

przechowują informacje o Państwa ulubionych działaniach na stronie internetowej, co pozwoli nam
dostosować ją do Państwa indywidualnych zainteresowań. Jeśli jest to dozwolone, może to, na
przykład, obejmować reklamę zgodnie z Państwa osobistymi zainteresowaniami i przyspieszyć
tempo, w jakim możemy radzić sobie z Państwa zapytaniami.
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2.2. Korzystając z naszej strony internetowej zgadzacie się Państwo, że jeśli nie ustawicie przeglądarki
swojego komputera tak, aby je odrzucała, możemy umieszczać na Waszym urządzeniu wymienione niżej
rodzaje plików cookie i korzystać z tych danych zgodnie z niniejszą polityką.
2.3. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć pod adresem: www.allaboutcookies.org oraz
www.youronlinechoices.eu, a film na temat plików cookie można znaleźć na
www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies/.

3. RODZAJE PLIKÓW COOKIES
Istnieją dwa rodzaje plików cookie: "pliki cookie pierwszego usługodawcy" i "pliki cookie podmiotów zewnętrznych":
3.1. Pliki cookie pierwszego usługodawcy, to pliki cookie, które są przekazywane bezpośrednio przez
operatora witryny do Państwa komputera i są często wykorzystywane do rozpoznawania Waszego
komputera podczas odwiedzania tej witryny oraz do zapamiętywania Państwa preferencji podczas
przeglądania witryny. Zasadniczo są to nasze pliki cookie.
3.2. Pliki cookie podmiotów zewnętrznych są obsługiwane przez usługodawcę w imieniu operatora witryny i
mogą być wykorzystywane przez usługodawcę do rozpoznawania Państwa komputera podczas
odwiedzania innych witryn internetowych. Pliki cookies podmiotów zewnętrznych są najczęściej używane
do celów analizy stron internetowych lub celów reklamowych.

4. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES
4.1. Ta tabela wyjaśnia, jakich plików cookie używamy i dlaczego.
Nazwa
"gat._anonymizeIp();"

Przeznaczenie

Wygasa po

Używane przez [Google Analytics] w celu
zapewnienia anonimowego zbierania
adresów IP (maskowanie adresów IP).

_ga

Ten zewnętrzny plik cookie Google Analytics
służy do rozróżniania użytkowników na
potrzeby gromadzenia informacji na temat
odwiedzin na stronie. Ten plik cookie pomaga
nam identyfikować obszary witryny, które
wymagają udoskonalenia. Plik cookie _ga nie
pozwala firmie Synlab na identyfikację
osobową użytkownika, ponieważ nie są
śledzone żadne informacje ani dane osobowe.

2 lata

_gat

Ten zewnętrzny plik cookie Google Analytics
jest wykorzystywany przez Google Analytics
do monitorowania wskaźnika zapytań w
odniesieniu do własnych serwerów. Ten plik
cookie pomaga firmie Synlab identyfikować
obszary
witryny,
które
wymagają
udoskonalenia. Plik cookie _gat nie pozwala
firmie Synlab na identyfikację osobową
użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne
informacje ani dane osobowe.

10 minut

_gid

Służy do odróżniania poszczególnych sesji
(odwiedzin). Plik cookie jest odnawiany
każdorazowo po przesłaniu danych do Google
Analytics.

24 godziny

Fe_typo_user

Plik
generowany
celem
identyfikacji Wygasa z zakończeniem danej sesji
użytkownika i zapamiętanie jego preferencji
(np. wybór wersji językowej strony) oraz akcji
wykonanych w serwisie (np. wyszukiwane
słowa).

4.2. Synlab nie reguluje publikacji plików cookie podmiotów zewnętrznych. Proszę odwiedzić stronę
odpowiednich podmiotów zewnętrznych, jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej na temat tych plików
cookie.
4.3. Jeśli nie chcecie Państwo używać plików cookie, możecie ustawić swoją przeglądarkę tak, aby
przechowywanie plików cookie nie było akceptowane.
4.4. Jeśli chcecie Państwo akceptować tylko nasze własne pliki cookie, a nie pliki cookie naszych
usługodawców i partnerów, proszę wybrać opcję "Blokuj pliki cookie innych firm" (lub podobne ustawienie
w przeglądarce).

5. KORZYSTANIE Z GOOGLE ANALYTICS
5.1. [Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej dostarczanej przez Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ("Google").]
5.2. Google Analytics używa również "cookies", plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa
urządzeniu, aby pomóc w analizie sposobu korzystania z witryny.
5.3. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj
przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
5.4. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP jest początkowo skrócony
przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w
Stanach Zjednoczonych przesyłany jest pełny adres IP i tam skracany.
5.5. W naszym imieniu Google będzie korzystało z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez
Państwa, tworzenia raportów o aktywności na witrynie oraz świadczenia nam dalszych usług związanych
z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przesłany z Państwa przeglądarki przez Google Analytics
nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.
5.6. Możecie Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki
internetowej; w takim przypadku należy jednak pamiętać, że korzystanie ze wszystkich funkcji
oferowanych przez tę witrynę może nie być możliwe. Możecie Państwo zapobiec gromadzeniu i
przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z
witryny internetowej (w tym adresu IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki pod następującym
adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6. ZMIANA PREFERENCJI DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIE
Większość przeglądarek internetowych pozwala na kontrolowanie w pewnym zakresie plików cookie poprzez
ustawienia przeglądarki, (np. powiadamianie o nowych plikach cookie, blokowanie cookies oraz ich usuwanie).
Więcej dowiedzieć się można pod adresem www.allaboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

