
Polityka Dokteronline.com dotycząca 
plików cookie 
 

 

Ostatnie zmiany niniejszej polityki dotyczącej plików cookie wprowadzono dnia 14 

stycznia 2019 r. 

 

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie opisuje sposób, w jaki eMedvertise N.V., 

działająca pod firmą Dokteronline.com, spółka akcyjna z siedzibą w Willemstad, Curaçao 

(Królestwo Niderlandów) pod adresem Mahaaiweg 6, używa plików cookie i innych 

technologii na stronie internetowej dokteronline.com. 

 

Dokteronline.com używa na swojej stronie internetowej (www.dokteronline.com) plików 

cookie i innych technologii, takich jak skrypty śledzące i znaczniki nawigacyjne (ang. web 

beacons). Ponieważ chcemy zagwarantować Twoją prywatność i ułatwić obsługę 

podczas wizyt(y) na naszej stronie internetowej i korzystania z naszych usług, uważamy, 

że ważne jest, abyś wiedział, jak i dlaczego używamy plików cookie. W niniejszej polityce 

dotyczącej plików cookie staramy się przekazać jak najwięcej informacji na temat 

korzystania z plików cookie przez Dokteronline.com. 

 

 

Czym są pliki cookie i inne technologie? 
 

Pliki cookie to małe, proste pliki, które są zapisywane na Twoim komputerze lub 

urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki te zawierają 

niewielką ilość danych z informacjami na przykład o Twojej przeglądarce. W ten sposób 

możemy odróżnić Cię od innych odwiedzających. 

 

Skrypty śledzące i znaczniki nawigacyjne są standardowymi technikami internetowymi, 

które wraz z plikami cookie zapewniają, że system może zbierać informacje (skrypty 

śledzące), przechowywać je w małych, prostych plikach tekstowych (pliki cookie), a 

następnie je przesyłać (znaczniki nawigacyjne). 

 

Korzystając z plików cookie, zapewniamy na przykład, że: 

 

• wizyta na naszej stronie internetowej i korzystanie z naszych usług będzie dla Ciebie 

łatwiejsze i przyjemniejsze; 

• podczas wizyty na naszej stronie internetowej nie będziesz zawsze otrzymywać lub nie 

musisz wprowadzać tych samych informacji; 

• możemy zaoferować Ci specjalne funkcje, takie jak zapamiętywanie niedokończonych 

zamówień na Dokteronline.com; 

• możemy zmierzyć, w jaki sposób nasza strona internetowa jest używana i gdzie 

możemy ją jeszcze poprawić; 

• możemy pokazać informacje, które naszym zdaniem są dla Ciebie interesujące; 

• możemy lepiej dostosować informacje (wiadomości) do Twoich potrzeb i 

zainteresowań. 



 

 

Jakich plików cookie używa 
Dokteronline.com? 
 

Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookie: 

 

Funkcjonalne pliki cookie 
 

Są to pliki cookie, które umożliwiają przeglądanie strony internetowej Dokteronline.com, 

korzystanie z funkcji na tej stronie i uzyskanie dostępu do bezpiecznych części strony 

(konto użytkownika). Konkretnie pliki cookie są używane w celu: 

 

• zapisywania preferencji użytkownika; 

• umożliwienia użytkownikowi zapisania danych logowania, dzięki czemu nie trzeba za 

każdym razem wprowadzać ich ponownie; 

• odczytania ustawień przeglądarki w celu optymalnego wyświetlenia naszej strony na 

ekranie; 

• przekazywania informacji z jednej strony witryny na następną, dzięki czemu nie trzeba 

ponownie wprowadzać tych samych informacji. 

 

Ponieważ nasze funkcjonalne pliki cookie nie mają konsekwencji dla Twojej prywatności 

lub mają jedynie ograniczone konsekwencje, nie jest wymagana zgoda na ich 

umieszczenie. Informacje zebrane za pomocą tych plików cookie nie są wykorzystywane 

do celów marketingowych. 

 

 

 

Analityczne pliki cookie 

Dzięki tym plikom cookie zbieramy statystyki dotyczące użytkowników naszej strony 

internetowej. Te pliki cookie pomagają nam ulepszać naszą stronę internetową. Pliki 

cookie gromadzą informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z serwisu 

Dokteronline.com, w tym informacje o najczęściej odwiedzanych stronach witryny lub 

liczbie wyświetlanych komunikatów o błędach. Dzięki temu możemy dostosować 

strukturę, nawigację i zawartość stron internetowych w celu ułatwienia obsługi przez 

użytkownika. Statystyki i inne raporty nie umożliwiają nam zidentyfikowania osób. 

 

Używamy plików cookie w celu: 

 

• monitorowania liczby odwiedzających na poszczególnych stronach naszej witryny; 

• monitorowania czasu, jaki każdy użytkownik spędza na poszczególnych stronach 

naszej witryny; 

• określania kolejności, w jakiej użytkownik odwiedza różne strony naszej witryny; 

• oceny, które części naszej witryny wymagają dostosowania; 

• optymalizacji strony internetowej. 

 



 

Za pośrednictwem naszej strony internetowej umieszczany jest plik cookie 

amerykańskiej firmy Google w ramach usługi „Analytics”. Korzystamy z tej usługi, aby 

monitorować sposób korzystania z witryny przez użytkowników i otrzymywać raporty na 

ten temat. Firma Google może przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeśli jest 

do tego prawnie zobowiązana lub jeśli podmioty trzecie przetwarzają te informacje w 

imieniu firmy Google. Nie mamy na to wpływu. Nie zezwalamy firmie Google na 

korzystanie z uzyskanych informacji analitycznych do innych usług oferowanych przez 

firmę Google. 

 

Informacje gromadzone przez Google są w miarę możliwości anonimizowane. Twój 

adres IP nie jest podawany. Informacje są przekazywane do firmy Google i 

przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Firma Google potwierdza, że 

przestrzega zasad Tarczy Prywatności i przystąpiła do programu Tarcza Prywatności 

amerykańskiego Departamentu Handlu. Oznacza to, że zapewniony jest odpowiedni 

poziom ochrony przetwarzania ewentualnych danych osobowych. Jeśli nie chcesz, aby 

firma Google śledziła Twoją aktywność w Internecie, zalecamy skorzystanie z dodatku 

do przeglądarki blokującego Google Analytics. Więcej informacji na ten temat znajdziesz 

na stronie https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl. 

 

Jeśli analityczne pliki cookie mają poważne konsekwencje dla Twojej prywatności, 

prosimy o zgodę na ich umieszczenie. 

 

 

Pliki cookie mediów społecznościowych 
 

W niektórych częściach witryny korzystamy z plików cookie mediów społecznościowych. 

Chodzi tu np. o przycisk polubienia na Facebooku lub możliwość udostępniania 

informacji za pośrednictwem mediów społecznościowych (Pinterest, Facebook, Twitter, 

Google+, Linkedin, Youtube). 

 

Pliki cookie mediów społecznościowych są umieszczane tylko po uzyskaniu Twojej 

wyraźnej zgody. 

 

Śledzące i profilujące pliki cookie 
 

Śledzące pliki cookie to pliki cookie, które zbierają dane na temat nawigowania, 

wyszukiwania i kupowania na stronie internetowej Dokteronline.com w celu opracowania 

na tej podstawie profilu Twojego zachowania w Internecie. Dzięki tym informacjom 

możemy stale ulepszać naszą stronę i identyfikować problemy. Zbieramy również dane, 

które pomagają nam określić trendy, np. z jakich powodów użytkownicy odwiedzają 

naszą stronę i które tematy na stronie są popularne. Profilujące pliki cookie, będące 

odmianą śledzących plików cookie, zapewniają, że wysyłane newslettery (jeśli się na nie 

zapiszesz) będą lepiej pasować do Twoich zainteresowań. 

 

Śledzących i profilujących plików cookie używamy wyłącznie po uzyskaniu Twojej 



wyraźnej zgody. 

 

 

Pliki cookie podmiotów trzecich 
 

Za pośrednictwem naszej strony internetowej umieszczane są również pliki cookie 

podmiotów trzecich. W odniesieniu do używania plików cookie przez inne firmy 

obowiązuje polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookie danej firmy. 

 

Zgoda i zmiana ustawień 
 

Sam decydujesz, czy akceptujesz pliki cookie i które z nich chcesz zaakceptować. 

Robisz to, udzielając Dokteronline.com wyraźnej zgody lub zmieniając (później) 

ustawienia dotyczące plików cookie. 

 

 

Jak długo ważna jest zgoda na używanie plików 
cookie? 
 

Dokteronline.com rejestruje, czy użytkownik wyraził zgodę na umieszczenie pliku cookie. 

Co roku pytamy ponownie, czy akceptujesz pliki cookie. Możesz wtedy ponownie wyrazić 

zgodę na umieszczenie plików cookie. Dotyczy to również plików cookie, które są ważne 

dłużej niż 1 rok. 

 

 

Nie chcesz w ogóle plików cookie 
 

Jeśli nie chcesz, aby strony internetowe mogły zapisywać pliki cookie na Twoim 

komputerze, zmień ustawienia przeglądarki. Przed umieszczeniem plików cookie 

otrzymasz wtedy ostrzeżenie. Możesz też dostosować ustawienia w taki sposób, aby 

przeglądarka odrzucała wszystkie pliki cookie lub tylko pliki cookie podmiotów trzecich. 

Wcześniej umieszczone pliki cookie możesz usunąć. Pamiętaj, że ustawienia musisz 

dostosować osobno w każdej używanej przeglądarce i na każdym komputerze. 

 

Pragniemy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku wyłączenia obsługi plików 

cookie nie możemy niestety zagwarantować prawidłowego i pełnego działania naszej 

strony internetowej. Niektóre funkcje strony mogą przestać działać albo strona 

internetowa w ogóle może się nie wyświetlać. Ponadto zablokowanie plików cookie 

oznacza również, że nie będziesz już otrzymywać osobistych newsletterów pasujących 

do Twoich zainteresowań - jeśli się na nie zapiszesz. 

Sposób zmiany ustawień lub usuwania plików cookie różni się w zależności od 

przeglądarki. Kliknij jedną z poniższych ikon, aby przejść bezpośrednio do instrukcji 

dotyczącej danej przeglądarki lub skorzystaj w razie potrzeby z funkcji pomocy w 

przeglądarce. 



 

• Usuwanie / zmiana ustawień plików cookie w przeglądarce Chrome 

• Internet Explorer 

• Safari 

• Firefox 

 

Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie określonych podmiotów, możesz zrobić to za pomocą 

youronlinechoices.com. 

 

Zmiana ustawień plików cookie 

Wybrane ustawienia zawsze możesz później zmienić na swoim koncie Mój Dokteronline. 

 

 

Zmiany oświadczenia o ochronie 
prywatności 
 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce dotyczącej 

plików cookie . Zalecane jest regularne sprawdzanie niniejszej polityki dotyczącej plików 

cookie, aby być na bieżąco ze zmianami. 

 

 

Pytania? 
 

Jeśli masz jakieś pytania lub skargi na temat używania plików cookie przez 

Dokteronline.com albo jakieś pytania, uwagi lub skargi dotyczące treści niniejszej polityki 

dotyczącej plików cookie, możesz skontaktować się z nami pod 

adresem gdpr@emedvertise.com albo z naszym Inspektorem ochrony danych pod 

adresem dpo@emedvertise.com. 

 

Aktualny przegląd plików cookie można znaleźć na naszej stronie polityki dotyczącej 

plików cookie: https://www.dokteronline.com/pl/cookies 
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