
Informacja o plikach cookies dla użytkowników 

Podobnie jak większość innych firm, Amgen wykorzystuje pliki „cookies”, by ułatwić użytkownikom korzystanie z naszej 
strony internetowej. 

Cookies to niewielkie pliki, składające się z ciągu liter i znaków numerycznych, zapisywane na komputerze lub 
urządzeniu mobilnym użytkownika przez serwery stron internetowych. Umożliwiają one firmie Amgen rozróżnienie 
poszczególnych użytkowników naszej strony internetowej. Pliki cookies nie mogą zostać wykonane jako kod ani 
wykorzystane do przesyłania wirusów. Pliki cookies nie umożliwiają spółce Amgen odczytania żadnych informacji na 
dysku twardym użytkownika ani dostępu do nich, mimo tego, że są tam przechowywane. 

Pliki cookies mogą być powiązane z informacjami umożliwiającymi identyfikację, podanymi przez użytkownika podczas 
rejestracji na potrzeby usługi internetowej Amgen lub w czasie, gdy był on zalogowany, takimi jak adres e-mail 
użytkownika podany przy subskrypcji biuletynu Amgen. Pomaga nam to spersonalizować stronę na potrzeby 
użytkownika, np. dostarczać mu treści związane z jego zainteresowaniami. 

Pliki cookies mogą również być wykorzystywane w imieniu firmy Amgen przez partnerów, którzy świadczą usługi na 
naszych stronach internetowych, zgodnie z naszą Polityką Prywatności. 

Dane wygenerowane za pośrednictwem plików cookies na stronach internetowych firmy Amgen mogą być 
wykorzystywane do różnych celów, w tym: 

• Niezbędne pliki cookies: Te techniczne pliki cookies są niezbędne, by użytkownicy mogli poruszać się po 
naszych stronach internetowych i korzystać z ich funkcji, na przykład uzyskiwać dostęp do zabezpieczonych 
części stron. Te techniczne pliki cookies są przechowywane tylko tymczasowo, przez okres korzystania z 
naszych stron internetowych. Zostają usunięte z urządzenia użytkownika po zamknięciu przeglądarki. 

• Funkcjonalne pliki cookies: Te personalizacyjne pliki cookies pozwalają naszym stronom internetowym na 
zapamiętywanie dokonywanych wyborów, takich jak nazwa użytkownika, język lub region użytkownika, dzięki 
czemu zapewniają większą wygodę korzystania ze strony. Te pliki cookies tracą ważność . 

• Pliki cookies służące pomiarom wydajności i analizom statystycznym: Te analityczne pliki cookies gromadzą 
informacje o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające nasze strony internetowe korzystają z nich, na przykład, 
które strony odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach. Te pliki cookies służą poprawie 
funkcjonowania naszych stron internetowych 

Nie przekazujemy żadnych danych kontaktowych użytkowników firmom reklamowym ani nie zezwalamy żadnym 
podmiotom zewnętrznym na zamieszczanie reklam na naszej stronie internetowej. Nie kontrolujemy żadnych reklam 
pojawiających się podczas przeglądania stron internetowych, które zostały zatwierdzone przez dostawców usług 
internetowych. 

W pewnych sytuacjach możemy również zamieszczać sygnały nawigacyjne (znane też, jako znaczniki akcji lub 
jednopikselowe pliki GIF) i inne technologie w naszych usługach internetowych lub newsletterach. Sygnał nawigacyjny to 
plik graficzny na stronie internetowej lub w newsletterze, który pozwala określić, czy wiadomości e-mail zostały otwarte 
lub czy łącza w wiadomościach e-mail zostały kliknięte. Ta technologia pomaga nam lepiej dostosować treść naszych 
newsletterów do potrzeb i zainteresowań odbiorców. 

Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies i innych opisanych 
technologii. 

Można w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej 
przeglądarce internetowej, przy czym wyłączenie obsługi plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych 
funkcji strony internetowej.  

Niektóre plików cookies lub podobne technologie związane z personalizacją korzystania ze stron internetowych można 
usunąć w ustawieniach przeglądarki. Aby nie były zapisywane, nie należy też pobierać obrazów otrzymanych w 
wiadomościach e-mail ani klikać na łącza w newsletterach przesyłanych pocztą elektroniczną. Można skonfigurować 
ustawienia przeglądarki internetowej zależnie od swoich preferencji tak, by zezwalać lub nie zezwalać na instalację 
plików cookies albo podobnych technologii na swoim komputerze, lub by otrzymywać powiadomienie za każdym razem, 
gdy do użytkownika zostają wysłane pliki cookies lub podobne technologie. Jeżeli jednak w ustawieniach przeglądarki 
wybrana zostanie opcja odrzucenia plików cookies i podobnych technologii, strony internetowe wykorzystujące pliki 
cookies nie rozpoznają użytkownika przy ponownej wizycie na stronie, a pewne funkcje strony internetowej Amgen 
mogą być niedostępne. Ustawienia przeglądarki można zmienić pod adresem: 

Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-
7  
Safari™ : https://support.apple.com/en-us/HT201265  

http://www.amgen.pl/leave_amgen.jsp?site=http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
http://www.amgen.pl/leave_amgen.jsp?site=http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
http://www.amgen.pl/leave_amgen.jsp?site=https://support.apple.com/en-us/HT201265


Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en  
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored 
Urządzenia z systemem Android : https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=en  
Firefox na urządzeniach z systemem Android: : https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-
websites-stored 

Ta „Informacja o plikach cookies dla użytkowników” może być od czasu do czasu aktualizowana. Należy regularnie 
sprawdzać tę stronę internetową, na której znaleźć można najnowszą wersję. 

Data ostatniej aktualizacji tej „Informacji o plikach cookies dla użytkowników” to 14-05-2018 r. 
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