
 

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES („POLITYKA COOKIES”) 

1. Zawartość i cele Polityki Cookies 

Polityka Cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies na naszej stronie internetowej: 

https://www.szpitalmsw.rzeszow.pl/ (zwanej dalej „Serwisem”). 

Pragniemy wskazać, że w Serwisie mogą zostać umieszczone linki do zewnętrznych stron 

internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, które przekazują 

Państwo serwisom zewnętrznym, jak również nie mamy możliwości kontroli zapisywanych na 

Państwa urządzeniach plików cookies, pochodzących ze stron internetowych podmiotów trzecich. 

Podczas odwiedzania zewnętrznych serwisów internetowych, zalecamy Państwu zapoznanie się z 

ich politykami prywatności. 

2. Zasady pozyskiwania i sposób wykorzystania danych osobowych oraz innych informacji 

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Państwa żadnych danych 

osobowych. Możemy jednakże wykorzystywać dane identyfikujące oraz generowane przez 

Państwa urządzenie w czasie korzystania z Serwisu w celu zapewnienia jego prawidłowego 

działania. Dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników Serwisu. 

3. Wykorzystywanie i zarządzanie plikami cookies 

W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies, które system teleinformatyczny zapisuje na urządzeniu 

użytkownika (telefonie, tablecie lub komputerze, z którego użytkownik łączy się z Serwisem). 

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony 

internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób. 

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookies na Państwa urządzeniu jeśli jest to 

niezbędne do funkcjonowania Serwisu. W pozostałych przypadkach, potrzebujemy Państwa 

zezwolenia na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na 

przechowywanie na Państwa urządzeniach cookies, niezbędnych do funkcjonowania Serwisu, 

prosimy np. o zablokowanie w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, 

możliwości przechowywania cookies przez nasz Serwis. W takim przypadku może się jednak 

zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie napotykać na utrudnienia. 

W większości przeglądarek internetowych, oprócz zablokowania plików cookies lub ustawienia 

ostrzeżenia przed zapisaniem ich na dysku, można skasować pliki typu cookies z twardego dysku 

komputera (z poziomu ustawień przeglądarki). Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla 

stosowania plików cookies. 

 

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach: 

 

Google Chrome 

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki 

cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję. 

 

Internet Explorer 

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję. 

 



Mozilla Firefox 

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję. 

 

Opera 

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję. 

 

Safari 

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję. 

 

4. Zmiany Polityki Cookies 

Polityka Cookies jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja 

Polityki Cookies została przyjęta i obowiązuje od 20.02.2023r. 

 

5. Kontakt: 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony 

Danych: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl 


