
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, pewne informacje mogą być przechowywane na Twoim 
urządzeniu. Informacje te są przechowywane w postaci pliku „cookie” lub podobnego. Pliki cookie to 
małe pliki tekstowe (czyli tzw. „ciasteczka”) przesyłane z witryny internetowej na Twój dysk twardy 
urządzenia lub do przeglądarki, które następnie mogą być przechowywane na Twoim dysku twardym. 
To pozwala nam zapewnić Ci lepszą obsługę.

Korzystając z informacji zawartych w pliku cookie, możemy mierzyć aktywność na stronie internetowej i 
dostosowywać informacje tak, aby odpowiadały Twoim życzeniom. Celem jest zaoszczędzenie cza-
su i pomoc w jak najlepszym wykorzystaniu Twojej wizyty. Ponieważ informacje pokazują, jak i kiedy 
użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, możemy ją na bieżąco ulepszać. Używamy plików 
cookie tylko w celu wyświetlenia informacji, które zostały umieszczone na Twoim dysku twardym przez 
plik cookie ze strony www.dentle.pl Nie używamy plików cookie do gromadzenia danych osobowych, 
takich jak imię i nazwisko osoby lub adres e-mail.

Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci firmy Google Inc. (zwanej dalej 
„Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są przekazywane i zapisywane przez  
Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny 
korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów aktywności na stronie dla właściciela strony 
oraz świadczenia innych usług w związku z aktywnością na stronie i korzystaniem z internetu. Google 
może również przekazać te informacje stronie trzeciej, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w 
przypadku, gdy osoba trzecia przetwarza informacje na koszt Google. Google nie połączy Twojego 
adresu IP z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Możesz nie zezwalać na używanie plików cookie, dostosowując ustawienia przeglądarki, ale pamiętaj, 
że to może spowodować, że nie będziesz w stanie w pełni korzystać z funkcjonalności witryny. Korzy-
stając z tej strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google Twoich danych osobowych
w sposób i w celach opisanych powyżej.
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