
Polityka plików cookie 

 

Polityka „Pliki cookie i inne technologie” 

 

Gromadzimy informacje na temat korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika poprzez pliki 

cookie i podobne technologie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nasze strony umieszczają na 

komputerze użytkownika lub innych urządzeniach z dostępem do Internetu i które pozwalają nam 

rozpoznać użytkownika oraz zachować jego preferencje, kiedy ponownie odwiedzi on naszą stronę. 

Technologia plików cookie gromadzi dane na podstawie ilości kliknięć, które nie zawierają danych 

umożliwiających identyfikację użytkownika, lecz odzwierciedlają jego działania na stronie i pomagają 

nam dostosować nasze ustawienia i przewidzieć, co może być interesujące dla naszych użytkowników 

poprzez monitorowanie ruchu w popularnych obszarach oraz modyfikowanie usług i informacji - tak, by 

sprostać oczekiwaniom klientów. 

 

Korzystamy z następujących rodzajów plików cookie: 

 Pliki cookie pierwszej kategorii – pliki cookie umieszczane przez stronę i wyświetlane w oknie 

przeglądarki – identyfikowane przez nazwę domeny w pasku adresu w oknie przeglądarki. 

 Pliki cookie sesyjne – pliki cookie, które wygasają na koniec sesji przeglądarki począwszy od 

chwili, gdy użytkownik otwiera okno przeglądarki, a kończąc, gdy ją zamyka. 

 Pliki cookie trwałe – pliki cookie, które pozostają (są przechowywane) na urządzeniu po 

zakończeniu sesji przeglądarki i ze względu na to pozwalają zapamiętać preferencje lub 

działania użytkowników, gdy ponowie odwiedzają witrynę. 

 

Korzystamy z plików cookie na niniejszej stronie w celu: 

 przekierowywania użytkowników do odpowiednich sekcji na witrynie; 

 upewniania się, że wygląd strony jest spójny na różnych przeglądarkach i urządzeniach; 

 umożliwiania funkcjonowania kompleksowych elementów strony; oraz 

 śledzenia zbiorczych statystyk dotyczących wizyt na stronie, aby pomóc nam poprawić 

funkcjonowanie tej strony. 

 

Nie zezwalamy innym stronom ani stronom trzecim na używanie naszych plików cookie do własnych 

celów na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. 

 

Tagi internetowe 

 

Od czasu do czasu możemy używać tagów internetowych (zwanych również sygnałami nawigacyjnymi, 

znacznikami aktywności, jednopikselowymi GIF, czystymi GIF, niewidzialnymi GIF lub 1-by-1 GIF) na 

tej stronie. Możemy umieszczać te tagi i pliki cookie za pośrednictwem partnerskiego serwisu 

analitycznego, który może mieć siedzibę i może przechowywać te informacje (w tym adres IP 

użytkownika) w innym kraju, który może chronić dane osobowe inaczej niż kraj, w którym te informacje 

są gromadzone. Tagi te są umieszczane na różnych stronach niniejszej witryny. Wykorzystujemy tę 

technologię w celu pomiaru reakcji zarejestrowanego użytkownika na naszą witrynę, w tym, ile razy 

otwarto daną stronę i jakie informacje były sprawdzane, jak również w celu dokonania pomiaru 

wykorzystania tej strony. 

 

 

 

 

 



Google Analytics 

 

Ta strona wykorzystuje technologię Google Analytics firmy Google, Inc. („Google”). Google Analytics 

wykorzystuje pliki cookie. Informacje na temat korzystania z tej strony, generowane przez ten plik 

cookie, są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam 

przechowywane. Ponieważ na tej stronie aktywowaliśmy „anonimizację protokołów internetowych”, 

Google skraca adres IP użytkownika z Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed przesłaniem go 

do Stanów Zjednoczonych.  

 

Oznacza to, że cały adres IP zostanie przesłany do firmy Google w Stanach Zjednoczonych tylko w 

wyjątkowych okolicznościach w celu skrócenia go tam. 

Google wykorzysta otrzymane informacje do oceny korzystania ze strony przez użytkownika w celu 

przygotowania dla Biogen raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do zapewnienia innych 

usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP udostępniony przez przeglądarkę 

użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. 

 

Jak mogę kontrolować pliki cookie wykorzystywane na tej stronie internetowej? 

 

Większość przeglądarek internetowych pozwala kontrolować wykorzystywanie plików cookie poprzez 

zmianę ustawień przeglądarki. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby 

otrzymywać powiadomienia o plikach cookie, co pozwala mu zdecydować, czy chce je zaakceptować 

czy też nie. Jednakże, jeśli użytkownik nie zaakceptuje określonego pliku cookie, niektóre elementy 

strony mogą nie działać prawidłowo lub w pełni. 

 

Użytkownik może uniemożliwić firmie Google zbieranie i przetwarzanie jego danych (w tym adresu IP) 

w związku z korzystaniem z tej strony przez pobranie i zainstalowanie specjalnej wtyczki do 

przeglądarki dostępnej pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

Jeżeli użytkownik nie udzieli zgody na żadne pliki cookie z naszej strony, niektóre funkcjonalności i 

treści mogą nie być dostępne. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, w tym jakie pliki cookie zostały ustawione i jak można 

je usunąć, należy odwiedzić stronę: www.allaboutcookies.org 

 

Zmiany w Polityce dotyczącej plików cookie 

 

Polityka dotycząca plików cookie wykorzystywanych na naszej stronie może ulec zmianie. W związku z 

tym zalecamy, aby przy każdej wizycie na naszej stronie zapoznawać się z niniejszą Polityką 

prywatności, co pozwoli na uzyskanie odpowiednich i aktualnych informacji o sposobach i powodach 

wykorzystywania przez nas plików cookie. 

Są to konkretne pliki cookie, których używamy na tej stronie internetowej, z informacją o ich działaniu: 

Niezbędne 

Niezbędne pliki cookie pomagają w użytkowaniu strony internetowej poprzez włączenie podstawowych 

funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do zabezpieczonych obszarów strony. Bez tych plików 

cookie strona internetowa nie może funkcjonować prawidłowo. 

Statystyki 

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób 

odwiedzający wchodzą w interakcje ze stronami internetowymi, zbierając i zgłaszając informacje 

anonimowo. 

Marketing 

Ciasteczka marketingowe są wykorzystywane do śledzenia odwiedzających strony internetowe. 

Intencją jest wyświetlanie reklam, które są istotne i angażujące dla indywidualnego użytkownika, a tym 

samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych. 

http://www.allaboutcookies.org/

