
POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies z reguły zawierają 
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 
końcowym (np. komputer, tablet) oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na 
urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp 
jest Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 
Czosnów. Wykorzystujemy pliki cookie głównie w umożliwienia Użytkownikom korzystania z 
serwisu „Namaxon.pl” (dalej „Serwis”). W związku z tym  korzystamy z plików cookies, 
przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w 
telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika. Korzystanie z plików cookies w 
ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników.  
NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES 
Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania 
Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu.  
FUNKCJONALNE PLIKI COOKIES 
Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do 
wyborów Użytkownika. Za ich pomocą możliwe jest między innymi zapamiętanie Twoich 
ustawień i historii wyszukiwania. Gromadzone przez nas informacje są anonimowe i nie 
mamy możliwości przypisania tych informacji do danych osobowych Użytkownika. 
ANALITYCZNE PLIKI COOKIES 
Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł 
ruchu w Serwisie.  Pomaga nam to zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z 
naszego Serwisu. Dzięki temu możemy na przykład dowiedzieć się, które treści w Serwisie 
są najbardziej popularne, a także zapewnić ich stałą aktualizację i doskonalenie. 
Gromadzone przez nas informacje są anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do celów 
statystycznych.  

REKLAMOWE PLIKI COOKIES 
Reklamowe pliki cookies pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do 
zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie 
informacji z tych plików cookies i aktywności Użytkownika w innych serwisach jest budowany 
profil zainteresowań Użytkownika.  

Niniejsza polityka może podlegać okresowym zmianom, co wiąże się ze zmianą daty 
aktualizacji umieszczonej na górze strony — zmieniona polityka będzie miała zastosowanie 



wobec Użytkowników oraz przekazywanych przez nich danych począwszy od daty 
aktualizacji. 
Zachęcamy do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu w celu uzyskania 
informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie. 


