
Polityka Prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności strony https://uczelnia.ump.edu.pl/lab/ (dalej Strona) ma na celu 
określenie zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony (dalej Użytkownik) 
uwzględniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”. 

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu, 
Ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Laboratorium Przeciwciał Koronawirusa, Zakład Immunologii (nr wpisu do 
listy laboratoriów – Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych – 2566) NIP: 777-00-03-104, Regon: 
000288811, zwany dalej Administratorem. 

 

Informacje w formularzach 

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile 
zostaną one podane. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z jego funkcji, to jest 
w celu dokonania rejestracji pacjenta do badania. 

 

Pliki cookies 

W czasie przeglądania zawartości strony przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje 
dotyczące korzystania ze strony przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów 
dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba 
otwieranych podstron, przeglądane treści. Samo przeglądanie zawartości strony nie wymaga podawania 
przez Użytkownika jego danych osobowych 

Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Stroną, stwierdzania ewentualnych 
zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Strony oraz w celach statystycznych, w 
tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze 
IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Strony lub do 
personalizacji zawartości podstron Strony. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi 
osobowymi Użytkownika Strony i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres 
informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. 
Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są 
udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. 

1. Co to są pliki cookies? Większość obecnych witryn internetowych wykorzystuje cookies 
(ciasteczka). Są to niewielkich rozmiarów pliki tworzone przez Twoją przeglądarkę i zapisywane na 
dysku Twojego urządzenia podczas przeglądania strony internetowej. Dane te mogą pozostać nawet 
po zamknięciu przeglądarki.  

2. Do czego wykorzystuje się te pliki? Pozwalają określić, czy użytkownik odwiedzał stronę 
internetową z tego samego urządzenia i z tej samej przeglądarki. Jeśli tak, informacje o tym są 
zapamiętane.  

3. Jakie informacje mogą być zawarte w ciasteczkach? Wynika to przede wszystkim od charakteru 
witryny. Mogą to być dane:  

o na potrzeby statystyczne 
o na temat treści, które powinny być przedstawione użytkownikowi zgodnie z jego 

zainteresowaniami 
o na potrzeby sklepu internetowego np. koszyk z zakupami 



o na potrzeby identyfikacji użytkownika tzw. ciastka sesyjne, które są usuwane po wygaśnięciu 
sesji 

4. Kontrola i usuwanie plików cookies Użytkownik ma prawo zablokować i usuwać pliki cookies. W 
celu wykonania tej operacji należy przejść do ustawień przeglądaraki. Szczegółowe informacje 
można znaleźć w sekcji "Pomoc", dostępnej w menu przeglądarki. Poniżej przedstawiamy adresy 
stron internetowych popularnych przeglądarek internetowych (wykaz alfabetyczny), gdzie zawarto 
informacje o plikach cookies:  

o Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
o Firefox - http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek 
o Internet Explorer - http://support.microsoft.com/kb/278835/pl 
o Opera - http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html 
o Safari - http://support.apple.com/kb/PH5042 

5. Postanowienia końcowe Zapamiętaj:  
o korzystając z naszego serwisu bez ingerowania w ustawienia Twojej przeglądarki wyrażasz 

zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies 
o zablokowanie bądź usunięcie plików cookies może spowodować trudności w działaniu naszej 

witryny 

 

 


