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Polityka plików cookies IoMET 
Wersja uaktualniona na dzień 27 maja 2019 r. 

 

 
1. Co to sa pliki cookies (ciasteczka) ?  

 
Plik cookie jest plikiem umieszczanym, w zależności od wyboru użytkownika, na komputerze, 
smartfonie lub tablecie (zwanym dalej "terminalem"), gdy użytkownik odwiedza stronę lub 
wyświetla reklamę. 
 
Jego celem jest gromadzenie informacji związanych z nawigacją i wysyłanie użytkownikowi 
usług dostosowanych do jego urządzenia. Pliki cookie są zarządzane przez przeglądarkę 
internetową i tylko nadawca pliku cookie może odczytać lub zmienić zawarte w nim informacje. 
 
 

2. Jakie rodzaje plików cookies zbieramy i do jakich celów ?  
 

Kiedy odwiedzasz strony https://pro.iomet.fr i https://iomet.fr (zwane dalej "Stroną"), 
następujące pliki cookies są umieszczane na Twoim terminalu:  

 
- Pliki cookies niezbędne do nawigacji na stronie 
 
Nutergia umieszcza pliki cookies niezbędne do nawigacji użytkownika w Przestrzeni Pro.iomet 
oraz na stronie internetowej. Pliki te pozwalają na przykład na: 
 
- Uzyskanie dostępu do zastrzeżonych i osobistych obszarów naszej strony (PHP5ESSID) 
- Zapamiętanie odpowiedniego języka strony (il8next) 
 
Bez tych plików cookies, Strona nie może być użytkowana normalnie. Pliki przechowywane są 
przez 11 miesięcy. 
 
- Pliki cookies używane do celów statystycznych 

 
Google Analytics umieszcza pliki cookies na Twoim terminalu w celach statystycznych. 
Ciasteczka te podlegają obowiązkowi uzyskania zgody użytkownika. 
 
Możesz skonfigurować przedmiotowe pliki cookies  bezpośrednio w ustawieniach swojej 
przeglądarki, zgodnie z punktem 4 - Jak zarządzać swoimi plikami cookies ? – patrz poniżej. 
 
 

3. Jaka jest podstawa zbierania plików cookies?  
 
Deponowanie plików cookies i ich zbieranie opiera się zasadniczo na zgodzie użytkownika 
Internetu. W związku z tym musisz mieć możliwość wyrażania i modyfikowania ich w każdej 
chwili i bezpłatnie poprzez wybory oferowane przez Twoją przeglądarkę. 
 
 

4. Jak zarządzać swoimi plikami cookies ?   
 
Dostępnych jest kilka opcji zarządzania plikami cookies. 
 
 

- Poprzez skonfigurowanie oprogramowania nawigacyjnego 
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Użytkownik może zmienić te ustawienia, konfigurując ustawienia przeglądarki tak, aby pliki 
cookies życzeniem nadawcy. Można również skonfigurować oprogramowanie przeglądarki tak, 
aby od czasu do czasu oferowała ona od możliwość akceptowania lub odrzucania plików 
cookies, zanim plik cookie zostanie  zapisany na urządzeniu. 

 
W przypadku zarządzania plikami cookie  i wyborami użytkownika, konfiguracja każdej 
przeglądarki jest inna. Jest ona opisana w menu pomocy przeglądarki, w którym znajdziesz 
informacje o tym, jak zmienić preferencje dotyczące plików cookies. 
 

• W przypadku Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com 
• W przypadku Safari™ : http://support.apple.com 
• W przypadku Chrome™ : http://support.google.com 
• W przypadku Firefox™ : http://support.mozilla.org/ 
• W przypadku Opera™ : http://help.opera.com 
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