Główna Polityka Plików Cookies
Dotycząca strony www.nietrzymaniemoczu.pl
Wprowadzenie
Niniejsza Polityka Plików Cookie („Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób Astellas Pharma Sp. z o. o.
administrator danych z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 14, kod pocztowy 02-823, wpisana do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000027928, NIP: 113-18-28-467, REGON:
012773490.
(w dalszej części dokumentu „Astellas”, „my”, „nasz” lub „nas”), wykorzystuje pliki cookie i
podobne technologie do rozpoznawania użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową
www.nietrzymaniemoczu.pl i jej poddomeny („Witryna”). Wyjaśnia, czym są te technologie i
dlaczego są wykorzystywane, a także opisuje prawa użytkowników w zakresie kontrolowania
używania tych technologii.
Czym są pliki cookie?
Pliki cookie są małymi plikami danych umieszczanymi na komputerze lub urządzeniu przenośnym
użytkownika, gdy odwiedza on witrynę internetową. Pliki cookie są powszechnie stosowane przez
właścicieli witryn internetowych w celu zapewnienia funkcjonowania witryn, poprawy
efektywności korzystania z nich oraz w celu przekazywania pewnych informacji.
Pliki cookie wykorzystywane przez właściciela witryny internetowej (w tym przypadku
www.nietrzymaniemoczu.pl nazywane są „własnymi plikami cookie”. Pliki cookie
wykorzystywane przez podmioty inne niż właściciel witryny internetowej nazywane są „plikami
cookie podmiotów trzecich”. Pliki cookie podmiotów trzecich umożliwiają dostarczanie w witrynie
internetowej lub za jej pośrednictwem oferowanych przez podmiot trzeci funkcji (takich jak np.
zawartość interaktywna i funkcje analityczne). Podmioty, które wykorzystują pliki cookie
podmiotów trzecich, rozpoznają komputer danego użytkownika, gdy jest on używany do uzyskania
dostępu do witryny internetowej, o której mowa, oraz gdy jest używany do odwiedzania
określonych innych witryn.
Dlaczego korzystamy z plików cookie?
Własne pliki cookie oraz plików cookie podmiotów trzecich używane są z kilku powodów.
Niektóre pliki cookie są wymagane z powodów natury technicznej, aby umożliwić funkcjonowanie
naszej Witryny; takie pliki cookie nazywamy „ściśle niezbędnymi”. Inne pliki cookie pozwalają
śledzić zainteresowania naszych użytkowników oraz kierować do nich odpowiednie treści, aby w
ten sposób zwiększyć wygodę korzystania z naszej Witryny. Podmioty trzecie mogą używać
plików cookie w ramach naszej Witryny w celach analitycznych oraz innych. Kwestia ta została
bardziej szczegółowo opisana poniżej.
Pewne rodzaje własnych plików cookie oraz plików cookie podmiotów trzecich używanych w
naszej Witrynie oraz informacje na temat tego, do czego one służą, opisano w poniższej tabeli:
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Jak można kontrolować pliki cookie?
Każdy użytkownik może decydować o tym, czy będzie akceptować pliki cookie, czy nie.
Opcje przeglądarki internetowej można ustawić i zmieniać tak, aby akceptowała lub odrzucała pliki
cookie. Należy zwrócić uwagę, że przeglądarki internetowe najczęściej domyślnie dopuszczają
stosowanie plików cookie w urządzeniu użytkownika, dlatego warto upewnić się, czy bieżące
ustawienia przeglądarki odpowiadają preferencjom użytkownika. Jeśli użytkownik zdecyduje, że
chce odrzucać pliki cookie, wciąż może korzystać z naszej Witryny, jednak dostęp do niektórych
jej funkcji lub obszarów może być ograniczony. Ponieważ sposób ustawienia zgody na stosowanie
plików cookie lub ich zablokowania różni się w zależności od przeglądarki, należy zapoznać się z
informacjami znajdującymi się w menu pomocy danej przeglądarki.
Swoje preferencje dotyczące plików cookie można ustawić także klikając odpowiednie łącza
rezygnacji znajdujące się w tabeli z opisem plików cookie powyżej.
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Jak często aktualizowana jest niniejsza Polityka?
Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę w celu odzwierciedlenia zmian dotyczących
plików cookie, których używamy, lub z innych względów operacyjnych, prawnych bądź
regulacyjnych. Zachęcamy do regularnego odwiedzania niniejszej Polityki, aby być na bieżąco
informowanym nt. korzystania przez nas z plików cookie i pokrewnych technologii.
Data znajdująca się w górnej części niniejszej Polityki wskazuje dzień jej ostatniej aktualizacji.
Gdzie można uzyskać więcej informacji?
Pytania dotyczące wykorzystywania przez nas plików cookie lub innych technologii można kierować na
adres: privacy@astellas.com
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