Polityka korzystania z plików cookie
Jak większość firm, spółki z grupy GlaxoSmithKline wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby pozyskiwać informacje
pozwalające między innymi na usprawnienie korzystania ze stron internetowych i Serwisów. Niniejsza polityka wyjaśnia
czym są pliki cookies oraz w jakim celu wykorzystujemy je na naszych stronach internetowych. Pliki cookies to niewielkie
pliki złożone z ciągu liter i znaków, które są umieszczane w Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez serwery
stron internetowych. Podmiotami zamieszczającymi pliki cookies na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym są GSK
Commercial Sp. z o.o., GSK Services Sp. z o.o., GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A. („GSK”). Pliki cookies pozwalają właścicielowi witryny, którą odwiedzasz, odróżnić Ciebie od innych
użytkowników strony. Pliki cookies nie mogą być wykorzystane przez GSK do uruchomienia jakiegokolwiek kodu na Twoim
komputerze, a co za tym idzie, nie mogą służyć do uruchomienia na nim wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Nie
mogą również posłużyć do przeglądania zawartości Twojego komputera.
GSK wykorzystuje dane zbierane i generowane przez pliki cookies w następujących celach:






umożliwienia Ci dostępu do niektórych części Serwisu, na przykład zabezpieczonych systemem logowania;
zwiększenia wydajności i optymalizacji Serwisu: poprzez odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób
użytkownicy poruszają się po stronie internetowej (jakie strony odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty
o błędach), co pomaga ją usprawniać;
zwiększenia funkcjonalności strony: poprzez zapamiętywanie wybranych przez Ciebie opcji i ustawień, takich jak
na przykład wybrany język strony lub region, w którym się znajdujesz, wpisaną nazwę użytkownika itp.;
dostarczania Ci spersonalizowanych treści reklamowych, informacyjnych i edukacyjnych: poprzez dostosowanie
zawartości strony internetowej do Twoich potrzeb, prezentowanie na stronie internetowej potencjalnie
interesujących Cię treści reklamowych oraz przesyłanie Ci materiałów reklamowych i informacyjnych na Twój
adres e-mail (jeżeli wyraziłeś na to zgodę).

Pliki cookies mogą być również wykorzystywane w wyżej wymienionych celach przez partnerów GSK. GSK nie udostępnia na
swoich Serwisach powierzchni reklamowej podmiotom trzecim, lecz nie ma kontroli nad reklamodawcami, którym
dostawcy usług internetowych umożliwili umieszczanie reklam w trakcie przeglądania przez Ciebie internetu. GSK ma
obowiązek uzyskania Twojej zgody na używanie wszystkich rodzajów plików cookies, z wyjątkiem plików cookies
niezbędnych do umożliwienia Ci korzystania ze strony internetowej (np. niezbędnych do zalogowania na stronie). Zgodę tą
możesz wyrazić, włączając obsługę plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Możesz ustawić opcje Twojej
przeglądarki internetowej tak, by każdorazowo informowała Ciebie o nowych plikach cookies w celu podjęcia decyzji co do
ich instalacji. Możesz również sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookies, wyłączając ich obsługę lub ograniczając ich
działanie w Twojej przeglądarce internetowej. Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików cookies może
spowodować obniżenie funkcjonalności Serwisu, na przykład, możesz nie mieć dostępu do wszystkich obszarów Serwisu
bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu
plikami cookies, w tym jak dostosować lub zmieniać ustawienia Twojej przeglądarki w celu zablokowania plików cookies lub
informowania o ich wysyłaniu, skorzystaj z funkcji Pomoc w Twojej przeglądarce lub odwiedź stronę
http://wszystkoociasteczkach.pl/, na której znajdziesz informacje na temat zarządzania plikami cookies w
najpopularniejszych przeglądarkach.
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