
Polityka Cookies strony www.medrisk.pl

I. Co to są pliki cookies?

Pliki  cookies są to  małe  pliki  tekstowe/ zawierające dane,  a zapisujące się  na Twoim urządzeniu
(komputerze,  telefonie lub tablecie).  Plik  cookies nie jest  programem i  tym samym np.  nie może
zawierać wirusów. Pliki cookies nie powodują zmiany konfiguracji na urządzeniu Użytkownika lub
wykorzystywanym przez niego oprogramowaniu.

II. W jakim celu MedRisk wykorzystuje na swojej stronie internetowej pliki cookie?

Pliki cookies umożliwiają prawidłowe wyświetlanie zawartości tej strony internetowej, korzystanie z
jej  funkcjonalności.  Na  stronie  www.medrisk.pl stosowane  są  tylko niezbędne/  funkcjonalne pliki
cookies, które są niezbędne do prawidłowego działania naszego serwisu. Bez tych plików witryna nie
będzie działać poprawnie. Te  mechaniczny są niezbędne do funkcjonowania serwisu. Tych plików
cookies nie można wyłączyć.

III. Przez jaki okres pliki cookies są przechowywane?

Okres  przechowywania  plików  cookies  różni  się  w  zależności  od  danego  typu  plików  cookies.
Niektóre pliki cookies działają przez czas, kiedy Użytkownik ma otwartą stronę internetową w swojej
przeglądarce. Po jej zamknięciu takie pliki ulegają natychmiastowemu usunięciu. Inne pliki cookies są
przechowane  także  po  zamknięciu  strony internetowej,  zamknięciu  przeglądarki  internatowej,  czy
nawet  po  wyłączeniu  komputera.  Szczegółowa  lista  plików  cookies  wraz  z  okresem  ich
przechowywania znajduje się pod linkiem (tutaj). 

IV. Zarządzanie plikami cookies oraz ich usuwanie.
 

1. Użytkownik  po  wejściu  na  stronę  www.medrisk.pl,  jest  informowany  o  fakcie
wykorzystywania  przez  stronę  plików cookies  o  charakterze  niezbędnym/  funkcjonalnym.
Pozostanie przez Użytkownika na stronie i /lub wyłączenie komunikatu o stosowaniu klików
cookies,  przy  braku  zmianie  ustawień  przeglądarki  internatowej  stanowi  wyrażenie  przez
Użytkownika zgody na korzystanie przez MedRisk z tych plików cookies. 

2. Przeglądarki  internetowe  domyślnie  dopuszczają  używanie  plików  cookies  przez  strony
internetowe  na  urządzeniu  Użytkownika.  Użytkownik  może  samodzielnie  dostosować
ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

3. Ustawienia  plików cookies,  jak  też  możliwość  ich  zmiany,  jest  dostępna  w ustawieniach
przeglądarki internetowej. Instrukcje dla popularnych przeglądarek dostępne są po adresami:

 Mozilla Firefox - www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 Internet Explorer - www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
 Microsoft  Edge  -  https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide-

chromium/storage/cookies

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide-chromium/storage/cookies
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide-chromium/storage/cookies
http://www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
http://www.medrisk.pl/
http://www.medrisk.pl/
http://www.medrisk.pl/


 Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 Safari  -  http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-

cookie/
 Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

4. Zmiana ustawień cookies może doprowadzić do nieprawidłowego działania strony 
www.medrisk.pl, w szczególności ich wyłączenie może utrudnić lub uniemożliwić 
zalogowanie się do Strefy Klienta.

W razie dalszych pytań dotyczących stosowanych przez nas plików cookies prosimy o kontakt pod 
adresem e-mail: dawid.chwialkowski@medrisk.pl

Szczegółowa lista wykorzystywanych plików cookies:

Niezbędne/ funkcjonalne pliki cookies: 

Nazwa Cel Rodzaj i ważność Dostawca

cookiesession1 bezpieczeństwo webaplikacji funkcjonalne, 1 rok Medrisk Sp. z o.o.

PHPSESSID utrzymanie sesji zalogowanego
użytkownika

funkcjonalne, 1 godz. Medrisk Sp. z o.o.

zgodanacookie zapamiętanie akceptacji zgody 
na ciasteczka

funkcjonalne, 24 godz. Medrisk Sp. z o.o.
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