Wysyłając zapytanie o naszą ofertę lub świadczone usługi zgadzasz się na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską „Dentus” Magdalena
Robaczewska NIP 958-037-53-87, ul. Kosynierów 7/1, 84-230 Rumia, w celu wykonania umowy bądź
odpowiedzi na zadane pytanie.
Podanie danych jest dobrowolne w zakresie przekraczającym dane osobowe niezbędne do
wykonania umowy bądź odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą przetwarzania danych jest
Twoja zgoda, a także zawarta umowa. Odbiorcami danych mogą być: Zefir Biuro Rachunkowe, ul.
Borowiacka 1, 84-200 Wejherowo, NIP: 588 143 52 31, Regon: 220895469.
Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane
przez okres do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia
roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Masz prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

Polityka plików cookies
Czy gromadzimy pliki „cookies”?
Tak, zapisujemy automatycznie dane zawarte w plikach cookies użytkowników, dotyczące wyłącznie
naszej witryny internetowej.
Czym są pliki „cookies”?
Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach
końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego
indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie
mechanizmu Cookies jest niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej, gdyż na
jego podstawie działa wiele jej funkcji.
W jakim celu używamy plików „cookies”?
Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania
określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym.
Zapisujemy informacje w plikach cookies dotyczące:
1. statystyk strony internetowej - dzięki czemu możemy się dowiedzieć w jaki sposób korzystasz z
naszej strony, co przekłada się na doskonalenie jej funkcjonalności,
2. dostosowania strony do Twoich indywidualnych preferencji – np. poprzez zapamiętanie Twojej
lokalizacji lub funkcji z których najczęściej korzystasz.
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Czy pliki „cookies” są niebezpieczne?
Nie, pliki „cookies” to małe kawałki tekstu. Nie są programami komputerowymi i nie mogą być
wykorzystywane jako kody. Ponadto, nie mogą być także wykorzystywane do rozpowszechniania
wirusów i każdy użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami „cookies”. Umożliwiają
to np. przeglądarki internetowe, z których korzystamy.
Czy można wyłączyć obsługę plików „cookies”?
Tak. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie
plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.
Jakie rodzaje plików „cookies” stosujemy?
W ramach naszej strony internetowej mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
1. „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
2. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
3. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony
internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze strony internetowej;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
itp.
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