Polityka plików cookies
CooperSurgical, Inc. i jej spółki stowarzyszone (CooperSurgical) szanują prawo użytkownika do
prywatności i zobowiązują się do zapewnienia mu do użytku bezpiecznej strony internetowej.

Co to jest plik cookie?
Plik cookie to mały plik, który prosi o pozwolenie na umieszczenie go na twardym dysku komputera
użytkownika. Po wyrażeniu zgody plik cookie jest umieszczany na dysku i pomaga analizować ruch
sieciowy lub informuje nas, że użytkownik odwiedził określoną witrynę. Pliki cookies umożliwiają
aplikacjom internetowym indywidualną reakcję na użytkownika. Aplikacja internetowa może
dostosowywać swoje operacje do potrzeb, upodobań i uprzedzeń użytkownika poprzez zbieranie i
zapamiętywanie informacji o jego preferencjach.

Do czego są używane pliki cookies?
Używamy plików cookie do rejestrowania ruchu, aby określić, które strony są używane. Pomaga
nam to analizować dane o ruchu na stronach internetowych oraz o ich użytkowaniu, a także ulepszać
naszą witrynę internetową i usługi, aby dostosować ją do potrzeb klienta.
Informacje te nie mają charakteru osobistego i mogą obejmować:
• adres protokołu internetowego użytkownika
• rodzaj przeglądarki lub komputera używanego przez użytkownika
• liczbę linków klikniętych w witrynie przez użytkownika
• państwo lub stan, z którego użytkownik uzyskał dostęp do witryny
• datę i godzinę wizyty użytkownika
• nazwę dostawcy usług internetowych użytkownika
• stronę, z której użytkownik połączył się z naszą witryną
• strony przeglądane przez użytkownika w witrynie
Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookies pomagają nam zapewnić użytkownikowi lepiej działającą stronę
internetową oraz lepszą usługę, poprzez umożliwienie nam monitorowania, które strony są
przydatne, a które nie. Plik cookie w żaden sposób nie daje nam dostępu do komputera ani
jakichkolwiek informacji o użytkowniku, innych niż dane, które użytkownik zdecyduje się nam
udostępnić.
W naszym internetowym systemie zamówień, który umożliwia klientom składanie zamówień przez
Internet, wszelkie dane kontaktowe przesłane do witryny mogą być wykorzystywane jako punkt
kontaktowy.

Jakiego typu plików cookies używamy?
Funkcjonalne pliki cookies
Pozwalają one na zapamiętanie ustawień użytkownika, takich jak preferowany język lub region, w
którym użytkownik się znajduje. Na przykład, dzięki zapamiętaniu język użytkownika następnym
razem, gdy wejdzie on na stronę, strona ta będzie prezentowana użytkownikowi w tym języku.

W przypadku, gdy pliki cookies preferencji są zablokowane, komfort obsługi strony przez
użytkownika może ulec pogorszeniu, lecz ostatecznie strona ta nadal powinna być funkcjonalna.
Pliki cookies bezpieczeństwa
Uwierzytelniają one logowanie użytkownika i chronią użytkowników przed kradzieżą danych (np. za
pomocą formularzy stron internetowych).
W przypadku, gdy pliki cookies bezpieczeństwa są blokowane użytkownik może nie być w stanie
zalogować się na stronie.
Procesowe pliki cookies
Pomagają one w nawigowaniu po witrynie.
Jeżeli procesowe pliki cookies są zablokowane, witryna może nie działać tak jak powinna.
Analityczne pliki cookies
CooperSurgical korzysta z plików cookies Google Analytics, które anonimowo gromadzą dane
dotyczące korzystania z witryny przez użytkownika. Dane analityczne dostarczają nam informacji o
tym, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe, co pomaga nam stale poprawiać
jakość obsługi.
W przypadku, gdy pliki cookies Google Analytics są zablokowane, witryna będzie nadal funkcjonować
bez zakłóceń.

Użytkownik ma kontrolę nad tym, w jaki sposób korzystamy z plików
cookies
Dyrektywa UE o prywatności elektronicznej wymaga uzyskania zgody użytkownika przez jakąkolwiek
stronę internetową na umieszczenie plików cookies na komputerach użytkowników. CooperSurgical
przyjmuje politykę domniemanej zgody. Pozwala nam to na domniemanie zgody w przypadku, gdy
użytkownik nie odrzuca plików cookies.
Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki cookies. Większość przeglądarek internetowych
automatycznie akceptuje pliki cookie, lecz użytkownik, o ile tego chce, zazwyczaj może zmienić
ustawienia przeglądarki, tak aby odrzucała pliki cookies. Może to uniemożliwić użytkownikowi pełne
korzystanie z witryny.

Linki do innych stron internetowych
Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych czy to naszych
partnerów biznesowych czy innych firm, które nie są powiązane ze spółkami CooperSurgical. Linki te
zostały udostępnione jako udogodnienie dla naszych użytkowników. Nie ponosimy
odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych stron, a ponadto zachęcamy
do zachowania ostrożności podczas ich odwiedzania. W szczególności zalecamy zapoznanie się z
polityką prywatności zamieszczoną na każdej z witryn.

Inne ważne informacje
Spółki CooperSurgical są zaangażowane w ochronę prywatności użytkownika i będą wdrażały
niezbędne technologie zapewniające bezpieczne i przyjemne korzystanie ze strony przez
użytkownika. Spółki CooperSurgical zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w
dowolnym momencie.

