Polityka plików cookie

ZANIM ZACZNIEMY...
W niniejszej Polityce plików cookie znajdziesz informacje o sposobie korzystania przez nas z plików cookie
i podobnych urządzeń, które są instalowane w terminalach naszych klientów i użytkowników. Czasami
stosowanie plików cookies może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych, dlatego zalecamy
zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, dostępną na naszej Platformie, jeśli chcesz uzyskać
informacje o tym, jak wykorzystujemy dane osobowe naszych klientów i użytkowników, w jaki sposób
możesz egzekwować swoje prawa oraz jakiej terminologii używamy w odniesieniu do naszej Platformy
(sklepy internetowe, aplikacje lub sklepy fizyczne).

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
1. Co to jest plik cookie?
Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa, aplikacja lub inna platforma przechowuje na
komputerze, tablecie, smartfonie lub innym podobnym urządzeniu, z informacjami o przeglądaniu lub
korzystaniu przez użytkownika z danych treści, na przykład tag identyfikujący urządzenie. Pliki cookie są
niezbędne na przykład w celu ułatwienia nawigacji i poznania sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą w
interakcję z platformami, aby można było je ulepszać. Są również bardzo przydatne, aby móc oferować
reklamy zgodnie z preferencjami użytkownika, a także w innych celach, które zostaną szczegółowo opisane
później. Pliki cookie nie szkodzą Twojemu komputerowi ani urządzeniu.
Kiedy mówimy o „plikach cookie”, odnosimy się również do innych podobnych technologii instalowania i/lub
gromadzenia informacji na urządzeniu (takich jak pliki cookie flash, sygnały nawigacyjne lub błędy w sieci
Web, piksele, technologie HTML5 (pamięć lokalna) i SDK dla formatów aplikacji. Podobnie termin „pliki
cookie” odnosi się również do wykorzystania technik fingerprinting, to znaczy technik łączenia informacji,
które pomagają nam zidentyfikować Twoje urządzenie. Czasami technologie te współpracują z plikami
cookie w celu gromadzenia i przechowywania informacji, zapewnienia określonych funkcji lub usług na
naszej Platformie lub w celu wyświetlania reklam na platformach stron trzecich, biorąc pod uwagę
przeglądanie.
To wyjaśnienie stanowi ogólny przykład tego, co oznaczają pliki cookie, wyłącznie w celach informacyjnych.
Pliki cookie, których używamy, są szczegółowo opisane w panelu ustawień plików cookie dostępnym na
naszej Platformie.
2. Jakie rodzaje plików cookie wyróżniamy?
Zapoznaj się z tą sekcją, która zawiera przegląd rodzajów plików cookie, które mogą być używane w
środowisku online.
W zależności od właściciela plików cookie można je podzielić na:
a. Własne pliki cookie: Są to pliki wysyłane do komputera lub urządzenia użytkownika z komputera
lub domeny zarządzanej przez samego wydawcę i w której oferowana jest platforma lub usługa
żądana przez użytkownika.
b. Pliki cookie stron trzecich: Są to pliki wysyłane do komputera lub urządzenia użytkownika z
komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez wydawcę, ale przez inny podmiot
przetwarzający dane pozyskane za pomocą plików cookie.
W zależności od celu stosowania plików cookie można je podzielić na:

a. Niezbędne (techniczne) pliki cookie: Są to pliki, które pozwalają użytkownikowi poruszać się po
stronie internetowej, platformie lub aplikacji i korzystać z różnych opcji lub usług, które w nich
istnieją, takich jak na przykład kontrolowanie ruchu, identyfikacja danych lub sesji, dostęp do sekcji
lub treści ograniczonego dostępu, zapamiętywanie elementów składających się na zamówienie,
realizacja procesu zakupu zamówienia, zarządzanie płatnościami, kontrola nadużyć związanych z
bezpieczeństwem usługi, korzystanie z elementów bezpieczeństwa podczas nawigacji,
dokonywanie zgłoszenia rejestracyjnego lub udział w wydarzeniu, przechowywanie treści do emisji
wideo lub dźwięku, włączanie treści dynamicznych (na przykład animacja wczytywania tekstu lub
obrazu) lub udostępnianie treści za pośrednictwem sieci społecznościowych. Techniczne pliki
cookie, które są absolutnie niezbędne, są pobierane domyślnie, gdy umożliwiają wyświetlanie
platformy lub świadczenie usługi żądanej przez użytkownika.
b. Funkcjonalne pliki cookie umożliwiające personalizację: Te pliki cookie pozwalają użytkownikowi
zapamiętać informacje, dzięki czemu uzyskuje on dostęp do usługi lub platformy o określonych
cechach, które mogą być różne od cech poszukiwanych przez innych użytkowników, takich jak na
przykład język, liczba wyników, które mają być wyświetlane, gdy użytkownik wykonuje
wyszukiwanie, wygląd lub zawartość serwisu w zależności od typu przeglądarki, z której korzysta
użytkownik lub regionu, z którego ma miejsce dostęp itp. Brak akceptacji tych plików cookie może
prowadzić do spowolnienia działania witryny lub źle dostosowanych zaleceń.
c.

Analityczne pliki cookie: Są to pliki, które pozwalają na ilościowe określenie liczby użytkowników,
odwiedzanych sekcji na platformie i sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą z nią w interakcję w celu
przeprowadzenia pomiaru i analizy statystycznej korzystania z niej przez użytkowników oraz
wprowadzenia ulepszeń opartych na analizie danych dotyczących użytkowania platformy lub usługi
przez użytkowników.

d. Behawioralne (reklamowe) pliki cookie: Są to pliki, które przechowują informacje o zachowaniu
użytkowników uzyskane dzięki ciągłej obserwacji ich nawyków przeglądania, co pozwala na
opracowanie na ich podstawie określonego profilu wyświetlania reklam. Te pliki cookie umożliwiają
zarządzanie w najbardziej efektywny sposób przestrzeniami reklamowymi, które w stosownych
przypadkach redaktor włączył bezpośrednio lub we współpracy z osobami trzecimi.

3. Do czego służą pliki cookie na naszej Platformie?
Pliki cookie są istotną częścią działania naszej platformy. Głównym celem naszych plików cookie jest
zapewnienie wygodniejszego i wydajniejszego przeglądania stron internetowych. Służą one na przykład do
zapamiętywania Twoich preferencji (języka, kraju itp.) podczas nawigacji i podczas przyszłych wizyt.
Używamy również naszych plików cookie do ciągłego ulepszania naszych usług i platformy, a także do
oferowania spersonalizowanych reklam w oparciu o Twoje nawyki przeglądania.
Informacje gromadzone w plikach cookie pozwalają nam również ulepszać naszą Platformę poprzez
szacowanie danych statystycznych i wzorców użytkowania (liczba odwiedzin, najczęściej odwiedzane
sekcje, czas wizyty itp.), aby mieć statystyczny pogląd na to, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w
interakcję z Platformą w celu ulepszenia naszych usług, a także dostosowania Platformy do Twoich
indywidualnych zainteresowań, przyspieszenia wyszukiwań itp.
Czasami możemy używać plików cookie, aby uzyskać informacje, które pozwalają nam wyświetlać z naszej
Platformy platformy stron trzecich lub w jakikolwiek inny sposób reklamy oparte na analizie Twoich
nawyków przeglądania (odwiedzane produkty, odwiedzane sekcje itp.)
W każdym razie w używanych przez nas plikach cookie nigdy nie przechowujemy poufnych informacji,
takich jak hasła, dane karty kredytowej lub debetowej itp.

4. Jak mogę zarządzać wykorzystaniem plików cookie na tej platformie?
W panelu konfiguracyjnym plików cookie dostępnym w każdej chwili na naszej Platformie znajdują się
wszelkie informacje na temat plików cookie używanych przez tę Platformę, wraz z informacją o celu, czasie
trwania i zarządzaniu (własnym lub przez osoby trzecie) każdym z nich, abyś mógł zarządzać aktywacją i
dezaktywacją korzystania z tych plików cookie, które nie są absolutnie niezbędne do działania Platformy.
Alternatywnie, jeśli przeglądasz Internet, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce.
Pokazujemy, jak to zrobić w najpopularniejszych przeglądarkach:
•

Google Chrome

•

Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Safari

Z możliwości uniknięcia korzystania z plików cookie można skorzystać w każdej chwili.
Pamiętaj, że zarówno zarządzanie panelem konfiguracji plików cookie, jak i opcja odrzucania plików cookie
są specyficzne dla każdej przeglądarki, z której korzystasz. Dlatego jeśli zdecydujesz się skonfigurować
pliki cookie w jeden sposób na jednym urządzeniu i chcesz, aby Twój wybór miał zastosowanie na innym
urządzeniu, musisz aktywować tę samą opcję dla tego innego urządzenia.
W ramach dodatkowego kroku, w odniesieniu do plików cookie stron trzecich, w celu dostarczania reklam
opartych na Twoich zainteresowaniach, pamiętaj, że niektóre strony trzecie mogą być członkami
któregokolwiek z poniższych samoregulacyjnych behawioralnych programów reklamowych online, które
udostępniają odpowiednie opcje rezygnacji:
•

Network Advertising Initiative (NAI) – http://www.networkadvertising.org/choices/

•

Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. Kto korzysta z informacji przechowywanych w plikach Cookies?
Informacje przechowywane w plikach cookie naszej Platformy są wykorzystywane wyłącznie przez nas, z
wyjątkiem tych określonych w sekcji 2 jako „Pliki cookie stron trzecich”, które są używane i zarządzane
przez podmioty zewnętrzne w celu świadczenia nam usług mających na celu ulepszanie naszych usług i
doświadczeń użytkownika podczas przeglądania naszej Platformy. Więcej informacji znajduje się w panelu
konfiguracyjnym plików cookie dostępnym w każdej chwili na naszej Platformie.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w
ramach naszej współpracy ze stronami trzecimi i danych będących przedmiotem międzynarodowych
transferów, zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką prywatności dostępną na naszej Platformie oraz
politykami prywatności / ustawieniami prywatności tych współpracowników zewnętrznych, dostępnymi za
pośrednictwem ich platform.

