Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej

Polityka wykorzystywania plików "cookies"
Administrowanie stronami internetowymi
Szpital Powiatowy w Limanowej szanuje prywatność użytkowników stron i aplikacji internetowych. Zależy nam, aby
każdy, kto odwiedza nasze strony i aplikacje internetowe, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność.
Dlatego też zachęcamy również do zapoznania się z Polityką Prywatności.
Gromadzenie danych
1. Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników uzyskiwane są na automatycznie podczas korzystania z stron
internetowych:
a) informacje w dziennikach serwerów – serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane
przez użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, typ przeglądarki, język przeglądarki,
system operacyjny,
b) pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.
Mechanizm cookies
1. Podczas korzystania ze stron i aplikacji internetowych przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies
na dysku komputera.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników.
4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani
śledzenia ich nawigacji.
5. Szpital Powiatowy w Limanowej przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
a) właściwego dopasowania stron i aplikacji internetowych do potrzeb użytkowników;
b) zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
c) tworzenia statystyk oglądalności.
6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki
ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej.
7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych
producentów przeglądarek internetowych.
8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach i w
aplikacjach internetowych
W oparciu o pliki cookie, analizujemy gromadzone dane korzystając z serwisu Google Analytics.
Bezpieczeństwo
Szpital Powiatowy w Limanowej dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje strony internetowe przed
nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
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Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1219, z późn.
zm.).
3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1907, z późn. zm.).
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