REGULAMIN w serwisu ogloszenia.katowice.oia.pl
I. PODSTAWOWE DEFINICJE ORAZ PRZEDMIOT REGULAMINU
Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:
Serwis ogloszenia.katowice.oia.pl albo Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą
ogloszenia.katowice.oia.pl, prowadzony przez Śląską Izbę Aptekarską umożliwiający zamieszczanie
i przeglądanie Ogłoszeń dostępny w domenie internetowej ogloszenia.katowice.oia.pl.
Użytkownik - podmiot oraz pełnoletnia osoba fizyczna korzystający z usług dostępnych w serwisie
ogloszenia.katowice.oia.pl.
Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi identyfikowana za pomocą loginu (adresu e-mail)
część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach
Serwisu (panel administracyjny).
Cennik - zestawienie ustalanych opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu
ogloszenia.katowice.oia.pl.
Regulamin - niniejszy regulamin.
2. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu ogloszenia.katowice.oia.pl, którego właścicielem i
administratorem jest Śląska Izba Aptekarska, z siedzibą w Katowicach, ul. Kryniczna 15, 40-637
Katowice, zwanego dalej "serwisem ogloszenia.katowice.oia.pl", a w szczególności określa:
a) ogólne zasady korzystania z serwisu,
b) zasady dodawania ogłoszeń,
c) konto,
d) zamieszczanie, edycja i aktywacja ogłoszeń,
e) zasady określające dopuszczalną treść ogłoszeń,
f) reguła kolejności wyświetlania ogłoszeń,
g) opłaty za dodanie ogłoszeń, faktury,
h) zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji,
i) zasady odstępowania od umowy,
j) polityka plików „cookies”,
k) postanowienia końcowe.
II. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Serwis internetowy ogloszenia.katowice.oia.pl umożliwia zarejestrowanym i zalogowanym
Użytkownikom publikowanie w sieci internetowej ogłoszeń zgodnie z ceną oraz czasem widoczności
ogłoszeń (30 dni) określonym w cenniku na stronie www.ogloszenia.katowice.oia.pl, począwszy od
dnia rejestracji.
2. Użytkownik może mieć uprawnienia do otrzymania zniżek za dodane ogłoszenia jednak zniżki
obowiązują dopiero po ich przyznaniu ich przez Administratora na wniosek użytkownika.
3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu ogloszenia.katowice.oia.pl jest
skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną
przeglądarkę internetową (Mozilla Firefox 51.0.1 lub wyższa, albo oprogramowanie o podobnych
parametrach) oraz łącza zapewniającego dostęp do Internetu.
4. Uzyskanie dostępu do wszystkich ogłoszeń w Serwisie ogloszenia.katowice.oia.pl (możliwość
przeglądania) jest bezpłatne.

5. Śląska Izba Aptekarska j est zobowiązana do prawidłowego wykonywania usługi.
6. W Serwisie ogloszenia.katowice.oia.pl ogłoszenia mogą być dodatkowo wyróżnione tj. podświetlone
na liście wyników, zgodnie z dodatkową opłatą określoną w cenniku Serwisu.
7. Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze
stanem faktycznym i prawnym.
8. Śląska Izba Aptekarska udostępnia Użytkownikowi metody i środki techniczne służące wykrywaniu i
korygowaniu błędów danych określonych w trakcie dodawania ogłoszenia.
9. Zalogowany użytkownik może edytować treść Ogłoszenia w trakcie emisji, a także wyłączyć
widoczność Ogłoszenia z serwisu. Opcja dostępna jest dla zalogowanego użytkownika w opcji „Moje
konto”.
10. Po edycji i zapisaniu ogłoszenia przez zalogowanego użytkownika, przejdzie ono w stan nieaktywny
i będzie wymagało ponownej akceptacji ze strony administratora, co następuje w terminie do dwóch
dni roboczych. Zamieszczenie ogłoszenia wymaga utworzenia konta i rejestracji. Warunki i tryb
utworzenia konta oraz dodawania ogłoszeń opisano szczegółowo w rozdziałach III-VII Regulaminu.
11. Po upływie okresu publikacji Ogłoszenie staje się nieaktywne i niewidoczne w Serwisie.
12. Użytkownik zgadzając się na publikację dodanego ogłoszenia w Serwisie zezwala i upoważnia
Śląską Izbę Aptekarską na dokonanie publikacji treści Ogłoszenia (na którą mogą składać się: tekst,
oraz zdjęcia) lub części Ogłoszenia w biuletynie Apothecarius - Śląskie Forum Farmaceutyczne. Za
usługę publikacji Ogłoszenia w pozostałych w biuletynie Apothecarius - Śląskie Forum
Farmaceutyczne nie pobiera od Użytkownika dodatkowych opłat.
13. Śląska Izba Aptekarska chroni dane Użytkowników zgodnie dokumentem pod nazwą „Ochrona
prywatności” stanowiącą integralną część Regulaminu, dostępną na stronie Serwisu.
14. Serwis zastrzega sobie prawo do umieszczania reklam zgodnie z obowiązującym prawem.
1.

III. ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ
W celu zamieszczenia ogłoszenia Użytkownik powinien:
a) zarejestrować się do Serwisu,
b) w przypadku osób fizycznych wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląską
Izbę Aptekarską z siedzibą w Katowicach (40-637) przy ul. Krynicznej 15, w celu zamieszczenia
ogłoszeń, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j.
Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.).
c) zalogować się do Serwisu,
d) wybrać przycisk - Dodaj ogłoszenie,
e) uzupełnić pola: tytuł ogłoszenia, kategoria, miasto, województwo, krótki opis, długi opis,
ewentualne logo, dane kontaktowe,
f) przejść do podglądu ogłoszenia,
g) w chwili wyrażenia woli związania się umową, potwierdzić, iż zapoznał się z regulaminem oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
h) jeżeli ogłoszenia jest płatne, to należy uiścić opłatę zgodnie z cennikiem zawartym w Serwisie
ogłoszenia.katowice.oia.pl
IV. KONTO
Korzystanie z usługi publikacji ogłoszenia wymaga utworzenia Konta (rejestracji).
Podczas rejestracji należy wypełnić pola wymagane, czyli
- adres e-mailowy (login),
- hasło,
- imię, Inne wymienione w formularzu rejestracyjnym dane nie są
obowiązkowe.
Po rejestracji, na wskazany przez użytkownika adres e-mailowy, jest wysyłany link aktywacyjny, po
kliknięciu którego konto zostaje utworzone w serwisie.

4. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu/adresu e-mail oraz hasła).
Wszelkie czynności związane z dodawaniem, edycją, wyłączeniem, określeniem danych do faktury
Ogłoszenia może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
5. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adresy e-mail wiadomości
systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika
ogłoszenia oraz wiadomości zawierających ofertę Serwisu.
6. Dowolny Użytkownik (tj. w tym także nie zarejestrowany) może wyrazić zgodę na korzystanie z
usługi „Newsletter”, polegającej na powiadamianiu Użytkownika na podany adresy e-mail o nowych
ogłoszeniach w Serwisie. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę z poziomu
powiadamiacza e-mail.
7. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę ze Śląską Izbą Aptekarską poprzez
przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie, za pomocą poczty elektronicznej na adres:
katwoice@oia.pl
V. ZAMIESZCZANIE, EDYCJA I AKTYWACJA OGŁOSZEŃ
1. W ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Śląska Izba Aptekarska umożliwia
Użytkownikom zamieszczanie i publiczne udostępnianie treści i zdjęć w serwisie
ogłoszenia.katowice.oia.pl na warunkach określonych poniżej.
2. Zamieszczenie treści lub zdjęć w serwisie ogłoszenia.katowice.oia.pl jest równoznaczne z ich
publicznym udostępnieniem.
3. Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w serwisie ogloszenia.katowice.oia.pl Użytkownik wyraża
bezterminową zgodę na nieodpłatne ich wykorzystywanie przez Śląską Izbę Aptekarską poprzez
utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w
tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie
miejscu i czasie, w innych niż wskazane przez Użytkownika częściach Serwisu oraz w innych
wydawanych przez Śląską Izbę Aptekarską serwisach internetowych. Poprzez umieszczenie treści i
zdjęć w serwisie ogloszenia.katowice.oia.pl, Użytkownik zezwala także Śląskiej Izby Aptekarskiej
na dokonywanie ich opracowań oraz wykorzystanie na potrzeby wskazane w zdaniu
poprzedzającym.
4. Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w serwisie ogloszenia.katowice.oia.pl Użytkownik oświadcza, że
nie naruszają one przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do
wizerunku, a Użytkownik jest w pełni i wyłącznie uprawniony do zamieszczenia treści i zdjęć w
serwisie ogloszenia.katowice.oia.pl.
VI. ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ
1. Ogłoszenia mogą być dodawane przez Użytkowników wyłącznie w kategorii właściwej dla treści
ogłoszenia.
2. Ogłoszenia tej samej treści nie mogą być powielane.
3. W celu zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z ogłoszeń w serwisie
ogloszenia.katowice.oia.pl w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i regulaminem Serwisu,
każde ogłoszenie dodane przez Użytkownika może podlegać moderacji. Moderacja oznacza, że treść
i forma każdego ogłoszenia jest sprawdzana przez moderatora. Moderator w przypadku uznania, że
treść ogłoszenia jest niezgodna z regulaminem, narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje, może
odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub usunąć ogłoszenie nie podając przyczyn odmowy
zamieszczenia lub usunięcia ogłoszenia.
4. Przy wyborze treści i formy ogłoszenia Użytkownicy powinni kierować się poniższymi regułami: a)
tytuł ogłoszenia:
-

powinien odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi,
nie może zawierać adresów www, lub innych treści reklamowych
nie może zawierać wulgaryzmów, obraźliwych słów lub innych treści sprzecznych z prawem

b)

c)
d)
e)

f)

g)

- może zawierać maksymalnie 30 znaków.
kategoria:
- należy wybrać jedną z kategorii: Szukam pracy, Dam pracę, Sprzedam, Kupię,
Społecznościowe, Wynajem.
miasto:
- należy wpisać miasto, którego ogłoszenie dotyczy (słownik sugeruje podpowiedzi).
województwo:
- należy wpisać województwie, którego ogłoszenie dotyczy (słownik sugeruje podpowiedzi).
krótki opis:
- powinien być zwięzły i zawierać najważniejsze informacji,
- opis powinien rozwinięty w tzw. długim opisie,
- nie może zawierać treści reklamowych w jakiejkolwiek formie i treści,
- nie może zawierać samego adresu www,
- może zawierać maksymalnie 160 znaków.
długi opis
- może zawierać maksymalnie 1025 znaków.
- może zawierać adres www, jeśli adres kieruje do strony www użytkownika, na której
prezentowany jest przedmiot ogłoszenia w celu zaprezentowania pełniejszego opisu lub
dodatkowych zdjęć przedmiotu,
- nie może zawierać treści reklamowych,
- powinien być, jak najbardziej szczegółowy,
- powinien ściśle odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi,
- musi odpowiadać kategorii, do której ogłoszenie zostało dodane, w przeciwnym razie
zostanie usunięte bądź wstrzymane,
zdjęcia
- muszą odzwierciedlać oferowany przedmiot lub usługę,
- nie mogą zawierać adresów www,
- zdjęcia osób fizycznych mogą przedstawiać tylko użytkownika, który odpowiada za
zamieszczone zdjęcie

5. Ogłoszenia zamieszczane przez użytkowników w Serwisie nie mogą zawierać ofert przedmiotów,
którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności przedmiotów pochodzących z przestępstwa.
Ogłoszenia nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów, nie
mogą również dotyczyć działalności naruszającej przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre
obyczaje. Śląska Izba Aptekarska zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub
zablokowania dostępu do ogłoszeń naruszających treść zdań poprzedzających oraz uzasadnionymi
interesami Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach.
6. Serwis ogloszenia.katowice.oia.pl nie może być wykorzystywany do:
a) dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie bez
posiadania prawa lub zezwolenia na taką dystrybucję lub bez możliwości powołania się na
dozwolony użytek (prywatny lub publiczny),
b) dystrybucji materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych,
naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów lub przekazów o
charakterze pornograficznym,
c) zamieszczania ogłoszeń dotyczących organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w
systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym podobnym systemie
sprzecznych z prawem.
d) zamieszczania ogłoszeń dotyczących sporządzania lub pomocy przy sporządzaniu projektów prac
zaliczeniowych, magisterskich, licencjackich i innych oraz materiałów podobnych.

e) zamieszczania ogłoszeń oferujących lub informujących o pracy wykonywanej w domu
polegającej na rozsyłaniu jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej,
f) zamieszczania ogłoszeń dotyczących sprzedaży: narkotyków i substancji psychoaktywnych,
broni, materiałów i przedmiotów obscenicznych i erotycznych, papierosów i produktów
tytoniowych, biletów na imprezy wszelkiego rodzaju, produktów farmakologicznych i lekarstw,
organów ludzkich.
7. Śląska Izba Aptekarska nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
8. Dane kontaktowe użytkowników serwisu ogloszenia.katowice.oia.pl służą do nawiązania kontaktu z
daną osobą. Wykorzystywanie danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich
rozpowszechnianie lub innego rodzaju dystrybucja, jest zabronione, chyba, że osoba której dane
dotyczą wyraziła dobrowolną, wyraźną zgodę na takie korzystanie z dotyczących jej danych. Na
żądanie uprawnionych organów, Śląska Izba Aptekarska udostępnia tym organom dane dotyczące
użytkowników na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
VII. REGUŁA KOLEJNOŚCI WYŚWIETLANIA OGŁOSZEŃ
1. Ogłoszenia w serwisie prezentowane są w kolejności ich publikacji przez administratora
(moderatora).
2. Jako pierwsze w serwisie wyświetlają się ogłoszenia wyróżnione (promowane), które zostały w ten
sposób zdefiniowane przez użytkownika i opublikowane przez administratora (moderatora).
3. Użytkownik ma możliwość sortowania ogłoszeń na podstawie kategorii, a także lokalizacji i słowa
kluczowego.
VIII. OPŁATY ZA DODANIE OGŁOSZEŃ, FAKTURY
1. Opłaty za dodane ogłoszenia przez Użytkowników Serwisu mogą odbyć się:
a) za pośrednictwem sytemu płatności DotPay S.A.,
b) bezpośrednio na rachunek bankowy Śląskiej Izby Aptekarskiej PKO I o/Katowice 63 1020 2313
0000 3002 0610 8593. W tym przypadku, w treści przelewu należy podać numer ogłoszenia.
2. W przypadku chęci otrzymania faktury, Użytkownik podczas dodawania ogłoszenia zaznacza opcję
„Chcę otrzymać fakturę” i następnie określa dane, na jakie faktura ma być wystawiona.
3. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja
Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w
Regulaminie.
4. Faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable
Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktur.
5. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej musi zwrócić się z wnioskiem w tej
sprawie pisząc na adres e-mailowy serwis@katowice.oia.pl lub pisemnie drogą pocztową na adres:
Śląska Izba Aptekarska, ul. Kryniczna 15, 40-637 Katowice. W treści korespondencji należy wskazać
dane do faktury oraz podać numer ogłoszenia. To kosztów faktury zostanie doliczona opłata
związana z wysyłką oraz przygotowaniem faktury tj. 6 zł brutto.
IX. ZASADY ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Użytkownik serwisu ogloszenia.katowice.oia.pl ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wykonania
przez serwis świadczonej mu usługi.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, nazwę firmy, login/adres e-mail,
przypisany do Konta, numer Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na
identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne
żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Śląska Izba Aptekarska
przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym
zakresie.
4. Reklamacje należy zgłaszać przez Śląską Izbę Aptekarską adres e-mail serwis@katowice.oia.pl lub
numerem telefonu kom. 668220478, tel. 32-6089767 lub pisemnie drogą pocztową na adres: Śląska
Izba Aptekarska ul. Kryniczna 15, 40-637 Katowice.
5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty prawidłowego jej zgłoszenia przez
Użytkownika.
X. ZASADY ODSTĘPOWANIA OD UMOWY
1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może
realizować w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana,
chyba że Użytkownik wyrazi zgodę.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenia
stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.
3. Użytkownik powinien przesłać odstąpienie na adres: Śląska Izba Aptekarska ul. Kryniczna 15,
40-637 Katowice lub na adres e-mailowy: serwis@katowice.oia.pl. Po wysłaniu przez Użytkownika
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Śląska Izba Aptekarska niezwłocznie prześle Użytkownikowi
na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy.
XI. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”
1. Polityka plików „cookies” Serwisu dostępna jest w załączniku nr 2 regulaminu.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawartych począwszy od dnia 01.03.2017 r.
Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia, przy czym do umów zawartych przed zmianą
stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. O zmianie Regulaminu Śląska Izba Aptekarska poinformuje z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem. W terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Użytkownik może odmówić
jej akceptacji - e-mailem przesłanym na adres serwis@katowice.oia.pl. W takim przypadku Konto
Użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany.
3. Regulamin dostępny jest w Serwisie ogłoszenia.katowice.oia.pl. Na żądanie Użytkownika,
Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1
POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisu ogloszenia.katowice.oia.pl
1. Śląska Izba Aptekarska z siedzibą w Katowicach zwana dalej „Usługodawcą” podejmuje
wszelkie niezbędne działania, aby chronić prywatność Użytkowników Serwisu. Niniejszy
dokument określa politykę prywatności Usługodawcy - czyli reguluje w jaki sposób
Usługodawca, jako administrator danych osobowych:
- gromadzi dane osobowe,
- co robi ze zgromadzonymi danymi osobowymi,
- jaki jest wpływ Użytkownika na gromadzenie oraz wykorzystywanie danych osobowych.
2. Poniższe zasady zostały opracowane w oparciu o obowiązujące normy prawa polskiego oraz
unijnego i stanowią wyraz poważnego podchodzenia przez Usługodawcę do kwestii poufności
danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców, których dane osobowe są przetwarzane.
3. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Śląska Izba Aptekarska z siedzibą w Katowicach, przy
ul. Kryniczne 15, NIP: 6340006068, Regon: 271195634.
4. Cel zbierania danych i danych osobowych
Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe w celu umożliwienia Użytkownikom i
Usługobiorcom korzystania z usług Serwisu. Informacje, które Użytkownik lub Usługobiorca
przekazuje Usługodawcy, mogą zawierać dane osobowe m.in. takie jak adres e-mail, imię,
nazwisko, numer Prawa Wykonywania Zawodu telefon. Usługodawca określa dane, których
podanie jest niezbędne w celu świadczenia konkretnej Usługi.
5. Udostępnianie informacji, danych i danych osobowych
Usługodawca nie sprzedaje oraz nie udostępnia innym podmiotom informacji, danych osobowych
przekazywanych przez Użytkowników.
Usługodawca może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu przesyłania drogą
elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy wyłącznie po uprzednim
wyrażeniu odrębnej zgody na takie przetwarzanie. Zgoda ta może być w dowolnym momencie
wycofana przez Użytkownika.
Niezależnie od powyższego dopuszczalne jest jednak przekazywanie danych
osobowych
Użytkownika przez Usługodawcę w sytuacjach prawem przewidzianych.
6. Informacje zbierane automatycznie
Usługodawca zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika bądź
Usługobiorcę z Serwisu. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności
oferowanych przez Usługodawcę. Zbierane dane to:
- adres IP używany przez Użytkownika, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system
operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia - w celach statystycznych oraz
do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;
- odwiedzane przez Użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach
statystycznych;
- frazy wpisywane w wyszukiwarkę ofert pracy oraz kryteria wybierane z
filtrów wyszukiwania – w celu ułatwienia Użytkownikowi przeprowadzania kolejnych
wyszukiwań; Usługodawca umożliwia zbieranie danych o aktywnościach
Użytkownika na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google
Analytics).

Załącznik nr 2
Polityka plików "COOKIES"
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.
2. 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 zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu Śląska Izba Aptekarska z siedzibą
pod adresem 40-637 Katowice, ul. Kryniczna 15.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
-

-

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session
cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
-

-

-

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
"wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu;
"funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
"reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu

końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany
ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w
taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika
Serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu
przeglądarki.
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów.
10. Instrukcja
Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki
internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w
zakładce "Pomoc" w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie
http://www.aboutcookies.org
11. Pliki cookies w przeglądarkach internetowych
12. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych,
m.in.:
-

- Internet Explorer (http://support.microsoft.com/kb/196955/pl)
- Mozilla Firefox (http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/cookies)
- Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647)
- Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html)
Itp.

13. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych
technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.
14. Cookies w programie Adobe Flash Player
Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu
do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych
(transmisje "na żywo"), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w
przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie
Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki
mechanizmowi
na
stronie
internetowej
Adobe:
http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html

