
Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://
dentalstudio.krakow.pl/ 
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Dental Studio Ewa 
Ryń (adres: ul. Armii Krajowej 12/U 10, 30-150 Kraków) 
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontak@dentalstudio.krakow.pl 
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w 
następujący sposób:  
 1. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. 
„ciasteczka”). 
 2. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego cyber_
Folks S.A., funkcjonującego pod adresem https://cyberfolks.pl/.

2. Logi Administratora

1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te 
są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

3. Istotne techniki marketingowe

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics 
(Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych 
osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu 
ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach 
użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać 
i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.
google.com/ads/preferences/

4. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj 
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zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki 
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

 1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której 
użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
 2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” 
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do 
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu 
ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. 
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także 
automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera 
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu 
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, 
w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook 
Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia 
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przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów 
uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a 
w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, 
której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: 

 - Edge 
 - Internet Explorer 
 - Chrome 
 - Safari 
 - Firefox 
 - Opera

Urządzenia mobilne:

 - Android 
 - Safari (iOS) 
 - Windows Phone
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