
    POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
 
Drogi Pacjencie, Twoje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jest 
respektowaną i szanowaną przez nas wartością. Dlatego przedstawiamy zasady 
gromadzenia, przetwarzania i postępowania z informacjami pozyskanymi o użytkownikach 
strony internetowej www.esdentica.pl 
 
 
Kontakt z nami odbywa się za pomocą formularza, w którym użytkownik wpisuje swoje 
imię i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. 
Zadając pytanie przy pomocy formularza , użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w celach komunikacyjnych i statystycznych. 
Odpowiedzi udzielane przez ES Dentica za pomocą e-mail nigdy nie stanowią oferty o 
charakterze handlowym oraz nie są diagnozą medyczną. Służą jedynie przedstawieniu 
informacji na temat ceny, metod leczenia, dostępności usług oraz innych informacji 
przydatnych z punktu widzenia użytkownika serwisu. 
 
 
ES Dentica Praktyka Stomatologiczna korzysta z Google Analytics oraz Google Adwords. 
Jest to usługa analizy oglądalności stron internetowych udostępniana przez Google Inc. 
Google Analytics używa cookies,czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze 
użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z 
niej korzystają. 
Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika 
( włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google, która zbiera  informacje 
w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących 
ruchu na stronie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z 
ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również 
przekazać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na 
podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje 
w imieniu Google. 
 
Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi, będącymi w jej 
posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia 
w przeglądarce. W takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może 
okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, użytkownik wyraża 
zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych, w sposób i celach 
określonych powyżej . 

http://www.esdentica.pl/

