
Polityka prywatności i cookies  

Polityka prywatności 

1. O ile nie zaznaczono inaczej, właścicielem praw autorskich do treści opublikowanych 
w serwisie internetowym Centrali NFZ jest Narodowy Fundusz Zdrowia. 

2. Prawem autorskim chroniona jest również szata graficzna oraz układ treści 
prezentowanych w serwisie internetowym Centrali NFZ. 

3. O ile nie zaznaczono inaczej, treści opublikowane w serwisie można przetwarzać bez 
uzyskania pisemnej zgody właścicela serwisu z zastrzeżeniem, że nie mogą być one 
przedmiotem obrotu komercyjnego jako samodzielne produkty oraz pod warunkiem 
wskazania źródła pochodzenia www.akademia.nfz.gov.pl 

4. Narodowy Fundusz Zdrowia udziela zgody na wykorzystanie treści zawartych w 
serwisie (w całości lub fragmentach) we wskazanych poniżej polach eksploatacji: 

o kopiowanie, 
o drukowanie, 
o powielanie w formie cyfrowej, 
o zamieszczanie w ogólnodostępnych serwisach internetowych, 
o cytowanie w pracach własnych, 
o wykorzystywanie w celach informacyjnych, 
o wykorzystanie w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w 

ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Polityka 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 Serwisu Narodowego 
Funduszu Zdrowia z siedzibą pod adresem ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
a. 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; 

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 
struktury i zawartości; 

c. utrzymanie 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 gtag.js: 

 

ŹRÓDŁO: https://support.google.com/analytics/answer/11397207?hl=pl 

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. Szczegółowe 
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

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 i 
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu 
reklamodawców oraz partnerów. 

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod 
adresem  www.wszystkoociasteczkach.plotwiera się w nowej karcie lub w sekcji 
„Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

 

Nazwa pliku cookie 
Domyślny 

okres 
ważności 

Opis 

_ga 2 lata Służy do rozróżniania użytkowników. 

_gid 24 godziny Służy do rozróżniania użytkowników. 

_ga_<identyfikator-
kontenera> 

2 lata Służy do przechowywania stanu sesji. 

_gac_gb_<identyfikator-
kontenera> 

90 dni 

Zawiera informacje o kampanii (jeśli są połączone 
konta Google Analytics i Google Ads), ten plik cookie 
będzie odczytywany przez tagi konwersji w witrynie z 
Google Ads. 

http://www.wszystkoociasteczkach.pl/

