Polityka plików cookie
Celem niniejszej Polityki plików cookie jest zilustrowanie typów plików cookie wykorzystywanych na tej Witrynie,
sposobów ich wykorzystania oraz sposobu kontrolowania zakresu ich wykorzystywania.
Co to jest plik cookie?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do urządzenia podczas odwiedzania strony internetowej. Są one
przechowywane na dysku twardym urządzenia.
Niektóre pliki cookie są uznawane za bezwzględnie konieczne; pliki te są wykorzystywane do ułatwienia podstawowych
zadań na stronie internetowej, takich jak pomoc użytkownikom w skutecznym poruszaniu się między stronami i
zapewnienie bezpiecznego i wydajnego funkcjonowania witryny.
Inne pliki cookie służą do zarządzania wydajnością i śledzenia korzystania z witryny. Ipsen używa tych plików cookie na
naszych stronach, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasze strony są wykorzystywane, abyśmy mogli stale ulepszać
i rozwijać nasze witryny.
Zgodnie z Dyrektywą UE 2009/136/WE, będziemy przechowywać pliki cookie na Państwa urządzeniu, jeśli są one
bezwzględnie konieczne. Kiedy używamy innych plików cookie, które nie są ściśle konieczne, poprosimy Państwa o zgodę.
Informacje zbierane za pomocą plików cookie zazwyczaj nie identyfikują Państwa bezpośrednio. Jednakże niektóre pliki
cookie mogą zawierać dane osobowe, takie jak adres IP, datę i godzinę wizyty na stronie internetowej, system operacyjny,
przeglądarkę i sposób, w jaki użytkownik uzyskuje dostęp do witryny (więcej informacji na temat przetwarzania Państwa
danych osobowych, praw i sposobu kontaktu z nami znajduje się na stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności).
Jakie pliki cookie wykorzystuje ta strona?
Ta strona używa ściśle niezbędnych plików cookie do zarządzania nawigacją w witrynie, niezbędnych dla funkcjonalności
i bezpieczeństwa użytkownika.
Strona korzysta również z analityki internetowej. Zapewnia to Ipsen informacje o zachowaniu osób odwiedzających
witrynę, takie jak identyfikacja słów kluczowych wyszukiwarki, które doprowadziły użytkownika do witryny, jak długo
użytkownicy pozostają na stronie, które strony odwiedzają i które strony są najczęściej odwiedzane.
Strona korzysta również z Google Analytics do śledzenia korzystania z sieci i dostarczania ogólnych statystyk dotyczących
korzystania z sieci. Informacje o ochronie prywatności Google Analytics można zobaczyć tutaj: Zabezpieczenie danych –
Pomoc Analytics (google.com)
Jak długo przechowywane są informacje z plików cookie?
Pliki cookie wygasają, gdy informacje nie są już potrzebne lub po maksymalnym okresie 13 miesięcy.
Jak ustawić lub zmienić ustawienia plików cookie?
Przy pierwszym wejściu na stronę, a następnie okresowo, zostaną Państwu przedstawione opcje zarządzania plikami cookie
na tej stronie. Będą mogli Państwo zaakceptować wszystkie pliki cookie lub wybrać, które pliki cookie mają być
akceptowane lub odrzucane. Jeśli odrzucą Państwo jakiekolwiek pliki cookie, nie zostaną one wysłane do Państwa
urządzenia.
Alternatywnie, można kontrolować pliki cookie za pośrednictwem większości przeglądarek internetowych przez ustawienia
przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, w tym jak zobaczyć, jakie pliki cookie zostały ustawione,
odwiedź stronę www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org. Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google
Analytics na wszystkich stronach internetowych, odwiedź http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Co się stanie, gdy udostępnię treści na platformach społecznościowych?

Jeśli „udostępniasz” treści Ipsen w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, możesz otrzymywać pliki
cookie z tych stron internetowych. Nie kontrolujemy ustawienia tych plików cookie, więc sprawdź strony internetowe stron
trzecich, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu zarządzania nimi.

