POLITYKA COOKIES
Jak większość firm, Apotex Polska Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies, aby pozyskiwać
informacje pozwalające między innymi na usprawnienie Stron Internetowych Apotex
Polska Sp. z o.o.
Pliki cookie, złożone z ciągu liter i znaków, są umieszczane w Twoim komputerze przez
serwery stron internetowych. Pozwalają one właścicielowi witryny, którą odwiedzasz,
odróżnić Ciebie od innych użytkowników strony. Cookie nie mogą być wykorzystane przez
Apotex Polska Sp. z o.o. do uruchomienia jakiegokolwiek kodu na Twoim komputerze,
a co za tym idzie, nie mogą służyć do uruchomienia na nim wirusów i innego złośliwego
oprogramowania. Nie mogą również posłużyć do przeglądania zawartości Twojego
komputera.
Dane zbierane i generowane przez pliki cookie (p_auth) na Stronach Internetowych Apotex
Polska Sp. z o.o. mogą służyć różnym celom, w tym poniższym:
Konieczność: Umożliwienie Ci dostępu do niektórych części serwisu, na przykład
zabezpieczonych systemem logowania lub rejestracji
Wydajność i optymalizacja: Odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób
Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a co za tym idzie, pomagających ją
usprawniać
Funkcjonalne: Zapamiętywanie wybranych przez Ciebie opcji, takich jak na przykład
wybrany język strony, wpisane Imię etc.
Targetowanie treści informacyjnych i edukacyjnych: potencjalnego, automatycznego
dostosowania zawartości prezentowanych serwisów do Twoich potrzeb
Apotex Polska Sp. z o.o. nie udostępnia powierzchni reklamowej na swoich serwisach
podmiotom trzecim, lecz nie mamy kontroli nad reklamodawcami, którym usługodawcy
internetowi umożliwili umieszczanie reklam w trakcie przeglądania przez Ciebie internetu.
Istnieje prawny obowiązek uzyskania Twojej zgody na używanie wszystkich rodzajów
plików cookie, z wyjątkiem plików cookie należących do kategorii „Konieczność”. Zgodę
tą możesz wyrazić poprzez ustawienia Twojej przeglądarki internetowej.
Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookie, w tym jak dostosować lub zmieniać
ustawienia Twojej przeglądarki w celu zablokowania plików cookie lub informowania o ich
wysyłaniu, skorzystaj z funkcji Pomoc w Twojej przeglądarce lub odwiedź stronę www.
aboutcookies.org, na której znajdziesz informacje na temat zarządzania plikami cookie
w różnych przeglądarkach.
Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować
obniżenie funkcjonalności Serwisu, na przykład, możesz nie mieć dostępu do wszystkich
obszarów serwisu bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich
przeglądania.

