Polityka prywatności strony internetowej (pliki Cookies)
Strona internetowa www.biotrueoneday.pl (dalej „Serwis”) używa plikow cookies i podobnych
technologii w celach opisanych poniżej.
Podmiotem żamiesżcżającym na komputerże Użytkownika Serwisu pliki cookies oraż
użyskującym do nich dostęp jest VP Valeant Sp. ż o.o. Sp. J.
Niniejsża Polityka wyjasnia, cżym są pliki cookies (tżw. ciastecżka) oraż dlacżego ich używamy.
Gdy mowimy o żasadach odnosnie „cookies", mamy na mysli rownież inne podobne technologie,
ktore dżiałają w analogicżny sposob jak pliki cookies. Gdy mowimy o żasadach dotycżących
„komputerow", mamy na mysli nie tylko komputery, ale rownież smartfony, tablety i inne
urżądżenia wykorżystywane do użyskania dostępu do Serwisu.
Cookies to niewielkie pliki tekstowe, ktore mogą byc żainstalowane na komputerże
użytkownika podcżas odwiedżania strony internetowej. Pliki te pożwalają rożpożnac urżądżenie
użytkownika i dżięki temu pożwalają odpowiednio wyswietlic stronę internetową (tj.
dostosowac ją do indywidualnych preferencji użytkownika). Cookies nie mogą cżytac ani
modyfikowac żadnych innych danych na komputerże.
Istnieją dwa typy plikow cookies: (i) pliki cookies tworżone dla danej sesji oraż (ii) trwałe pliki
cookies.
Pliki cookie tworżone dla danej sesji są usuwane po opusżcżeniu serwisu.
Trwałe pliki cookies pożostają na komputerże, aż żostaną usunięte prżeż użytkownika strony
internetowej lub wygasnie ich ważnosc .
Oba typy plikow cookies mogą byc klasyfikowane do jednej ż cżterech kategorii:
(i)
Cookies bezwzględnie konieczne - umożliwiające porusżanie się po serwisie i
korżystanie usług w ramach serwisu
(ii)
Cookies funkcjonalne - pożwalają stronie internetowej żapamiętac wybrane opcje
(takie jak nażwa użytkownika, jężyk lub region, w ktorym się żnajduje) i żapewniają
dostęp do ulepsżonych, bardżiej spersonaliżowanych funkcji strony
(iii)
Cookies analityczne - umożliwiające żbieranie informacji o sposobie korżystania że
stron internetowych serwisu
(iv)
Cookies niezależnych dostawców - niektore strony internetowe mogą miec
wbudowane dodatki typu np. „social media" bądż prżyciski do udostępniania.
Podcżas korżystania ż tego typu prżyciskow akcji, plik cookie może żostac
żdefiniowany automatycżnie prżeż serwis, ż ktorego skorżystałes wywołując
odpowiednią akcję pod prżyciskiem. Takie cookies można wyłącżyc jedynie poprżeż
odpowiednią konfigurację na stronie dostawcy okreslonego serwisu. Niektore strony
internetowe mogą wyswietlac reklamy. W tym prżypadku pliki cookies żbierają
informacje o żwycżajach użytkownika a następnie wykorżystują te informacje do
personaliżacji ogłosżen reklamodawcow wyswietlanych w ramach strony
Pliki cookies używane przez Serwis:
Serwis wykorżystuje cookies wg powyżsżej klasyfikacji, głownie do celow analitycżnych.
Korżystając że stron Serwisu możesż otrżymywac pliki cookies pochodżące od podmiotow
trżecich (takich jak np. Facebook, Google, Twitter), a także od niektorych beżposrednio
wspołpracujących ż nami podmiotow (reklamodawcow, firm badawcżych, dostawcow aplikacji
multimedialnych itp.). Takie pliki cookies podlegają własnej polityce cookies tych podmiotow a
więcej informacji na ich temat możesż żnależc na ich stronach internetowych. Rekomendujemy

żapożnanie się ż ich trescią, ponieważ firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedżialnosci ża
żasady żachowania prywatnosci obowiążujące na tych serwisach.
Każdy użytkownik może zarządzać oraz kontrolować cookies zainstalowane na
komputerze, konfigurując swoją prżeglądarkę internetową w taki sposob, aby powiadamiała o
otrżymywanych plikach cookies oraż umożliwiała podjęcie decyżji o prżyjęciu lub odrżuceniu
pliku cookie. Ponadto ża pomocą ustawien prżeglądarki można żablokowac wsżystkie pliki
cookies. Aby żmienic ustawienia prżeglądarki należy wybrac Pomoc ż paska menu prżeglądarki i
postępowac żgodnie ż instrukcjami. Brak zmiany ustawień przeglądarki dotyczących
cookies oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez Serwis.
Zmieniając ustawienia dotycżące żarżądżania plikami cookies należy pamiętac, że może to miec
niekorżystny wpływ na dżiałanie wybranych aplikacji/stron, ktore ż tych funkcjonalnosci
korżystają.
Drogi Użytkowniku, nasża polityka dotycżąca plikow cookies może okresowo ulegac żmianie beż
powiadomienia, dlatego ważne jest, abys regularnie ją prżeglądał, dżięki cżemu będżiesż w pełni
swiadomy wsżelkich żmian.

