
Polityka dotycząca Cookies. 

1. Cookies (Ciasteczka) to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, 

używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są 

pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości 

użytkowników a jedynie ich urządzeń.  

2. Health Watch Sp. z o.o. używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o 

użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki 

temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.  

3. Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Health Watch Sp. z o.o. również do celów:  

o statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy 

serwisów i odwiedzin użytkowników,  

o prezentacji reklam na serwisach - w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na 

danym urządzeniu końcowym,  

4. Cookies mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Health Watch Sp. z o.o. partnerów 

biznesowych: reklamodawców, firmy badawcze i dostawców aplikacji. Więcej informacji na temat tych 

ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych podmiotów trzecich.  

5. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu 

końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies 

w przeglądarce internetowej.  

6. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności 

serwisu Health Watch Sp. z o.o. 

7. Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie  cookies wynika z przepisów znowelizowanej ustawy 

Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku. Nowelizacja ta bazuje na ogólnych 

wytycznych Parlamentu Europejskiego, jednak poszczególne kraje Unii Europejskiej samodzielnie 

wypracowują przepisy szczegółowe. Podobna nowelizacja, jaka ma miejsce w Polsce, nastąpiła również w 

innych krajach europejskich, jak Wielka Brytania czy Francja. 

8. Najważniejszą zmianą w Prawie Telekomunikacyjnym zarówno z punktu widzenia użytkowników sieci, jak i 

przedsiębiorców z branży internetowej, jest art. 173 dotyczący  cookies („ciasteczek”). Celem tej zmiany jest 

zwiększenie świadomości internautów na temat stosowanych technologii gwarantujących dostarczanie treści 

lepiej dostosowane do ich preferencji i zainteresowań. Obowiązująca od 22 marca 2013 roku procedura 

zakłada potrzebę uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych zgody internautów na przechowywanie i 

stosowanie cookies. Zgoda ta może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki bądź aplikacji, w takiej 

sytuacji serwisy internetowe muszą uprzednio poinformować internautów o stosowaniu  cookies. 

9. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w trosce o sprawny przebieg wdrożenia nowych 

przepisów oraz dbając o edukację internautów przygotował zestaw wytycznych dla serwisów pomagających 

im w wywiązaniu się z nowych obowiązków, a do internautów stworzył stronę www.wszystkoociasteczkach.pl, 

która pełniej tłumaczy mechanizmy związane z cookies. Z pełnym brzmieniem znowelizowanej ustawy Prawa 

Telekomunikacyjnego można się zapoznać na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445 

 


