POLITYKA COOKIE
Informujemy, iż Serwisy Sanofi Aventis Sp. z o.o. nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z
wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie (pasywne gromadzenie danych).

Co to są pliki cookie
Pliki cookie (czyli tzw. "ciasteczka") to dane informatyczne zapisywane w plikach tekstowych, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze lub smartfonie). Pliki cookie nie przechowują
danych bezpośrednio identyfikujących Użytkownika Serwisu (imienia i nazwiska), ale mogą być wykorzystywane
do zbierania o nim informacji dzięki zapisywanym w takim pliku informacjom jak np. IP, nick, identyfikator sesji
(session ID).
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do
nich dostęp jest właściciel Serwisu, tj. Sanofi Aventis Sp.z o.o. z siedzibą pod adresem Bonifraterska 17, 00-203
Warszawa. Użytkownikowi, który wchodzi na stronę Serwisu wyświetlany jest komunikat o stosowaniu plików cookie
wraz z linkiem do niniejszej Polityki cookie.

Zgoda na pliki cookie
Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, pliki cookie są umieszczane na urządzeniu
Użytkownika dopiero po uzyskaniu jego zgody na ich stosowanie. Zgoda użytkownika jest udzielana za pomocą
ustawień przeglądarki internetowej, którą Użytkownik może skonfigurować zgodnie ze swoimi preferencjami w taki
sposób by pozwalała na instalację plików cookie na komputerze lub blokowała (całkowicie lub częściowo) pliki
cookie. Zwracamy uwagę, że w wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. W związku z powyższym Użytkownik
wchodzący na stronę Serwisu jest proszony o potwierdzenie, iż ustawienia jego przeglądarki są zgodne z jego
preferencjami.
Ustawienia przeglądarki akceptujące pliki cookie oznaczają zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych
użytkownika gromadzonych w związku ze stosowaniem plików cookie przez właściciela Serwisu (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje w zakresie
akceptowania/blokowania plików cookie poprzez wybór odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Może
również skasować pliki cookie, które zostały zainstalowane na jego urządzeniu wykorzystując do tego
funkcjonalności swojej przeglądarki. Całkowite zablokowanie plików cookie może jednak spowodować, że niektóre
funkcjonalności Serwisu nie będą działały prawidłowo.
Większość przeglądarek internetowych oferuje funkcjonalności umożliwiające użytkownikowi zablokowanie plików
cookie lub ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej (w tym celu skorzystaj z sekcji „Pomoc” w Menu swojej przeglądarki).
Poniżej wskazano jak można zablokować lub usunąć pliki cookie w popularnych przeglądarkach takich jak:
a) Microsoft Edge – w prawym górnym rogu klikamy w Menu>Ustawienia > Prywatność i Zabezpieczenia,
b) Firefox – w prawym górnym roku klikamy w Menu>Opcje>Prywatność i Bezpieczeństwo,
c) Google Chrome – w prawym górnym rogu klikamy w Więcej>Ustawienia>Zaawansowane>Prywatność i
Bezpieczeństwo>Ustawienia Witryn>Pliki cookie
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zgoda Użytkownika na stosowanie
plików cookie nie jest wymagana w przypadku plików cookie, których stosowanie jest niezbędne dla dostarczania
Użytkownikowi żądanej usługi lub do wymiany komunikatów za pośrednictwem sieci elektronicznej. Podstawą do
przetwarzania Danych Osobowych gromadzonych w związku ze stosowaniem tego typu plików cookie jest umowa
o świadczenie usług Serwisu lub prawnie uzasadniony interes administratora (właściciela Serwisu) przejawiający
się w konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i realizacji żądanych przez użytkownika
usług, świadczonych za jego pośrednictwem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).

Zakres informacji gromadzonych z użyciem plików cookie oraz ich rodzaje i cel
stosowania
Dane gromadzone za pomocą plików cookie mogą obejmować w szczególności: adres IP (numer przypisany
urządzeniu Użytkownika Serwisu przez dostawcę usług internetowych), informacje o wersji przeglądarki używanej
przez urządzenie Użytkownika i rodzaju tego urządzenia, informacje o preferowanych ustawieniach, informacje
uwierzytelniające Użytkownika, informacje o jego aktywności on-line.

Rodzaje stosowanych plików cookie:
a)

b)

c)

Funkcjonalne pliki cookie – ustanawiane wtedy, gdy Użytkownik wyraźnie zażądał od usługi
zapamiętania określonej informacji np. klikając na pole lub zaznaczając okno wyboru. Są one
wykorzystywane w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb. Umożliwiają one lepsze dopasowanie strony internetowej do preferencji
użytkownika (zapamiętanie jego ustawień) i tym samym poprawiają funkcjonalność strony (pliki cookie do
personalizacji interfejsu Użytkownika pozwalają np. na zapamiętanie wybranych przez Użytkownika
ustawień dotyczących języka wyświetlania strony, wyglądu strony, rozmiaru czcionki itp.). Co do zasady
mają one charakter sesyjny (są usuwane po zamknięciu przez Użytkownika przeglądarki internetowej) lub
krótkoterminowy. Takie funkcjonalne pliki cookie podlegają wyłączeniu spod zasady konieczności
uzyskania zgody Użytkownika na ich stosowanie. W przypadku zablokowania tych plików cookie wyżej
wskazane usługi Serwisu mogą nie działać prawidłowo.
Uwierzytelniające pliki cookie – stosowane w celu utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po
zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu
i hasła - takie cookie są wykorzystywane wyłączenie w celu realizacji zadań na rzecz Użytkownika oraz są
szyfrowane. Co do zasady są to pliki wygasające z chwilą wylogowania, opuszczenia Serwisu lub
zakończenia sesji przeglądania. Podobnie jak wyżej wskazane funkcjonalne pliki cookie podlegają
wyłączeniu spod zasady konieczności uzyskania zgody Użytkownika na ich stosowanie.
Analityczne pliki cookie – stosowane za zgodą Użytkownika i wykorzystywane na potrzeby tworzenia
statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia
ulepszanie jego struktury i zawartości oraz monitorowanie poprawności jego działania. Wszystkie
informacje zbierane przez takie pliki cookie mają charakter zbiorczy i dlatego są anonimowe. Niektóre z
tych plików cookie mają charakter sesyjny co oznacza, że są usuwane z urządzenia Użytkownika po
zamknięciu przeglądarki. Pozostałe mogą być przechowywane przez okres dwóch lat od ostatniej wizyty
Użytkownika w Serwisie lub do czasu ich wcześniejszego samodzielnego usunięcia przez Użytkownika.

Łącza do innych witryn
W Serwisie mogą znajdować się odwołania do innych witryn internetowych, które stosują własne polityki
prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z tych polityk, ponieważ właściciel Serwisu nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na takich stronach
internetowych.
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