OŚWIADCZENIE O PLIKACH COOKIE
Ostatnia modyfikacja: 21 czerwca 2018 r.
Niniejsze oświadczenie o plikach cookie wyjaśnia, w jaki sposób DaVita Inc. („DaVita”, „my”, „nas”,
„nasz” itp.) używa plików cookie w związku z naszymi stronami internetowymi, aplikacjami i usługami
online, a także informuje Cię o możliwościach, które masz do wyboru.
Definicja „plików cookie”
Pliki cookie to małe fragmenty tekstu służące do przechowywania informacji w przeglądarkach
internetowych. Pliki cookie są powszechnie używane do przechowywania i odbierania identyfikatorów
oraz innych informacji na komputerach, telefonach i innych urządzeniach. Korzystamy również z innych
technologii, w tym danych, które przechowujemy w przeglądarce lub urządzeniu, identyfikatorów
powiązanych z urządzeniem oraz innych programów, w tym znaczników internetowych i znaczników
pikselowych, do podobnych celów. W niniejszym oświadczeniu o plikach cookie wszystkie te
technologie nazywamy „plikami cookie”.
Rodzaje plików cookie
Używamy plików cookie w celu dostarczania, ochrony i ulepszania naszych produktów i usług, takich
jak personalizacja treści, oferowanie reklam i pomiary ich dotyczące, zrozumienie zachowania
użytkownika i zapewnienie bezpieczniejszego przeglądania sieci. Poniżej opisujemy różne typy plików
cookie, których używamy, oraz cele, którym te pliki służą. Należy pamiętać, że określone pliki cookie
mogą się różnić w zależności od konkretnych witryn i usług, z których korzystasz.


Niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są bezwzględnie konieczne, aby zapewnić dostęp
do naszych witryn i usług i umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji, takich
jak zapewnianie funkcjonalności aplikacji produktu. Jeśli wyłączysz te pliki cookie, nie będziemy
w stanie spełnić Twoich oczekiwań.



Pliki cookie wydajności i funkcjonalności: Te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki
sposób korzystasz z naszych stron internetowych i usług, oraz pozwalają nam zapamiętać wybory
dokonane podczas przeglądania. Informacje zbierane przez te pliki cookie pozwalają nam
optymalizować nasze strony internetowe i ułatwiać korzystanie z nich, przy czym nie
umożliwiają identyfikacji użytkownika. Jeśli zrezygnujesz z tych plików cookie lub je wyłączysz,
może Ci to uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszych witryn internetowych,
aplikacji i usług, co może zmniejszyć zakres wsparcia lub informacji, które możemy Ci zapewnić.



Pliki cookie służące do analizy i personalizacji: Te pliki cookie zbierają informacje, których
zbiorczo używamy, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe,
aplikacje i usługi oraz jak skuteczne są nasze kampanie marketingowe, a także aby pomóc nam w
personalizacji naszych stron internetowych. Jeśli wyłączysz lub zrezygnujesz z tych plików
cookie, może Ci to uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszych witryn, aplikacji i
usług, co może zmniejszyć zakres wsparcia lub informacji, które możemy Ci zapewnić.



Pliki cookie związane z reklamą: Te pliki cookie zbierają informacje o Twojej historii
przeglądania oraz zakupów i są wykorzystywane do tego, aby wiadomości reklamowe były
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trafniejsze. Spełniają funkcje takie jak zapobieganie ciągłemu ponownemu pojawianiu się tej
samej reklamy, zapewnienie prawidłowego wyświetlania reklam, a w niektórych przypadkach
wybór reklam opartych na zainteresowaniach. Możemy udostępniać te informacje stronom
trzecim w celu tworzenia i dostarczania reklam spersonalizowanych pod kątem Ciebie i Twoich
zainteresowań. Jeśli zrezygnujesz z tych plików cookie lub je wyłączysz, może Ci to
uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszych witryn internetowych, aplikacji i usług,
co może zmniejszyć zakres wsparcia lub informacji, które możemy Ci zapewnić.

Pliki cookie umieszczane przez strony trzecie
Na naszych stronach internetowych, w naszych aplikacjach i usługach możesz również spotkać się
z plikami cookie, które są tam umieszczane przez osoby trzecie. Możemy również zezwolić stronom
trzecim na umieszczanie plików cookie na naszych stronach internetowych w celu śledzenia informacji
o Twoich działaniach online i/lub w witrynach stron trzecich lub usługach online, w tym na wysyłanie
do Ciebie na podstawie tych informacji spersonalizowanych reklam, również w zakresie ponownego
marketingu naszych produktów i usług, które przeglądałeś na naszych stronach internetowych i stronach
internetowych osób trzecich.
Niniejsze oświadczenie o plikach cookie nie ma zastosowania do plików cookie, aplikacji, technologii
lub witryn internetowych, które są własnością stron trzecich i/lub są przez nie obsługiwane, lub praktyk
takich stron trzecich, nawet jeśli używają lub korzystają z naszej technologii do przechowywania
lub zbierania informacji. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony trzecie wykorzystują pliki cookie,
zapoznaj się z ich polityką prywatności i plikami cookie.
Kontrolowanie i rezygnacja z plików cookie
Twoja przeglądarka lub urządzenie może oferować funkcje, które pozwalają wybrać ustawienia plików
cookie oraz je usuwać. Aby uzyskać więcej informacji o kontroli i korzystać z preferencji dotyczących
plików cookie, sprawdź swoją przeglądarkę lub zapoznaj się z materiałem pomocy urządzenia.
Jak wspomniano powyżej, jeśli zdecydujesz się na odrzucenie plików cookie, może Ci to uniemożliwić
korzystanie z niektórych funkcji naszych witryn i usług.
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