Polityka prywatności strony internetowej (pliki Cookies)
Strona internetowa www.bauschlombultra.pl (dalej „Serwis”) używa plików cookies i podobnych
technologii w celach opisanych poniżej.
Podmiotem zamieszczającym na komputerze Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest VP Valeant Sp. z o.o. Sp. J.
Niniejsza Polityka wyjaśnia, czym są pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz dlaczego ich używamy.
Gdy mówimy o zasadach odnośnie „cookies", mamy na myśli również inne podobne technologie,
które działają w analogiczny sposób jak pliki cookies. Gdy mówimy o zasadach dotyczących
„komputerów", mamy na myśli nie tylko komputery, ale również smartfony, tablety i inne
urządzenia wykorzystywane do uzyskania dostępu do Serwisu.
Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być zainstalowane na komputerze użytkownika
podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika
i dzięki temu pozwalają odpowiednio wyświetlić stronę internetową (tj. dostosować ją do
indywidualnych preferencji użytkownika). Cookies nie mogą czytać ani modyfikować żadnych
innych danych na komputerze.
Istnieją dwa typy plików cookies: (i) pliki cookies tworzone dla danej sesji oraz (ii) trwałe pliki
cookies.
Pliki cookie tworzone dla danej sesji są usuwane po opuszczeniu serwisu.
Trwałe pliki cookies pozostają na komputerze, aż zostaną usunięte przez użytkownika strony
internetowej lub wygaśnie ich ważność .
Oba typy plików cookies mogą być klasyfikowane do jednej z czterech kategorii:
(i)
Cookies bezwzględnie konieczne - umożliwiające poruszanie się po serwisie i
korzystanie usług w ramach serwisu
(ii)
Cookies funkcjonalne - pozwalają stronie internetowej zapamiętać wybrane opcje
(takie jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajduje) i zapewniają
dostęp do ulepszonych, bardziej spersonalizowanych funkcji strony
(iii)
Cookies analityczne - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych serwisu
(iv)
Cookies niezależnych dostawców - niektóre strony internetowe mogą mieć wbudowane
dodatki typu np. „social media" bądź przyciski do udostępniania. Podczas korzystania
z tego typu przycisków akcji, plik cookie może zostać zdefiniowany automatycznie
przez serwis, z którego skorzystałeś wywołując odpowiednią akcję pod przyciskiem.
Takie cookies można wyłączyć jedynie poprzez odpowiednią konfigurację na stronie
dostawcy określonego serwisu. Niektóre strony internetowe mogą wyświetlać
reklamy. W tym przypadku pliki cookies zbierają informacje o zwyczajach
użytkownika a następnie wykorzystują te informacje do personalizacji ogłoszeń
reklamodawców wyświetlanych w ramach strony
Pliki cookies używane przez Serwis:

W ramach strony http://bauschlombultra.pl zapisywane są następujące pliki cookies:
1. Cookies przechowywane na czas jednej sesji (session cookies)
a. Charakterystyka cookies: Informacje, które są zapisywane w pamięci przeglądarki na
potrzeby pojedynczych odwiedzin strony. Przestają być przechowywane w momencie
zakończenia sesji lub procesu, z którym na potrzeby którego są zachowywane.

b. Cel przechowywania: Przechowywanie tych informacji jest niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania strony i przejścia przez kolejne kroki formularza
zgłoszeniowego.
2. Cookies przechowywane przez dłuższy czas (persistent cookies)
a. Charakterystyka cookies: Informacje, które są zapisywane w pamięci przeglądarki na
potrzeby pierwszych i następnych odwiedzin strony. Przestają być przechowywane w
momencie upłynięcia okresu wskazanego w parametrach strony lub w momencie
ręcznego usunięcia ich z przeglądarki przez użytkownika.
b. Cel przechowywania: Przechowywanie tych informacji odbywa w ramach czterech
poniższych celów:
i.

ii.

iii.
iv.

Zachowanie optymalizacji strony pod kątem preferencji technicznych
użytkownika (domyślna szerokość strony internetowej, obsługiwane
przez użytkownika fonty, itp.)
Budowanie zanonimizowanych zestawień statystycznych dot. sposobu
użytkowania strony przez użytkowników oraz kanałów dotarcia do
zasobów strony.
Zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z serwisu w zakresie
uwierzytelniania użytkowników.
Personalizacja treści reklamowych prezentowanych poza serwisem.

Korzystając ze stron Serwisu możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od podmiotów
trzecich (takich jak np. Facebook, Google, Twitter), a także od niektórych bezpośrednio
współpracujących z nami podmiotów (reklamodawców, firm badawczych, dostawców aplikacji
multimedialnych itp.). Takie pliki cookies podlegają własnej polityce cookies tych podmiotów a
więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na ich stronach internetowych. Rekomendujemy
zapoznanie się z ich treścią, ponieważ firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady
zachowania prywatności obowiązujące na tych serwisach.
Każdy użytkownik może zarządzać oraz kontrolować cookies zainstalowane na
komputerze, konfigurując swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby powiadamiała o
otrzymywanych plikach cookies oraz umożliwiała podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu
pliku cookie. Ponadto za pomocą ustawień przeglądarki można zablokować wszystkie pliki
cookies. Aby zmienić ustawienia przeglądarki należy wybrać Pomoc z paska menu przeglądarki i
postępować zgodnie z instrukcjami. Brak zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies
oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez Serwis.
Zmieniając ustawienia dotyczące zarządzania plikami cookies należy pamiętać, że może to mieć
niekorzystny wpływ na działanie wybranych aplikacji/stron, które z tych funkcjonalności
korzystają.
Drogi Użytkowniku, nasza polityka dotycząca plików cookies może okresowo ulegać zmianie bez
powiadomienia, dlatego ważne jest, abyś regularnie ją przeglądał, dzięki czemu będziesz w pełni
świadomy wszelkich zmian.

