
                                                                       Polityka Cookies

 1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach
     Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
    żądanych przez Użytkownika - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „byt-med” sp. z o.o. z siedzibą
    w Bytomiu.
                                                                        Definicje
 1. Administrator -   oznacza   Przedsiębiorstwo   Handlowo  -  Usługowe „byt-med”   Sp.  z  o. o. z siedzibą
     w Bytomiu (41-902),  ul. Witczaka 66   wpisane do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd 
    Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
    numerem 0000418155 o numerze REGON 270596147, o numerze NIP 626-000-21-34
2. Cookies (tzw. „ciasteczka)   - oznacza   dane  informatyczne,  w  szczególności  niewielkie  pliki   tekstowe,
    Zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron
    internetowych Serwisu.
3. Serwis - oznacza stronę internetową, , działającą w domenie www.bytmed.pl.
4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp
   do stron internetowych Serwisu.
5. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone
   usługi drogą elektroniczną 
                                                    
                                                    Cele wykorzystywania Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą
drogą nie  jest  możliwe  przedostanie  się  do  Urządzeń  Użytkowników wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania  lub  oprogramowania  złośliwego.  Pliki  te  pozwalają  zidentyfikować  oprogramowanie
wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies
zazwyczaj  zawierają  nazwę  domeny  z  której  pochodzą,  czas  przechowywania  ich  na  Urządzeniu  oraz
przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:
a) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony
   internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
b) Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych
    danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google 
            
                                          Możliwości określenia warunków przechowywania 
                                                 lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
    określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia
   Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać
   za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 
2. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
    obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
    zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
    oprogramowania (przeglądarki internetowej).
4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
     internetowej, której używa. 
  


