„Ciasteczka” (pliki Cookies), usługi analizy zasobów sieci Web oraz media społecznościowe
Chcemy, aby Twoje doświadczenia z korzystania z naszej witryny internetowej były jak najlepsze,
dlatego wykorzystujemy ciasteczka, usługi analizy zasobów sieci Web oraz wtyczki obsługujące media
społecznościowe zgodnie z art. 6 par. 1 RODO.
W tym celu stosujemy różne ciasteczka i usługi, które gwarantują pełną funkcjonalność naszej witryny
internetowej, tak aby zawierała jak najwięcej informacji i była możliwie jak najbardziej przyjazna dla
użytkownika, czyli Ciebie. Ważne dla nas jest to, abyś mógł surfować po naszej witrynie internetowej z
łatwością i dlatego przywiązujemy wielką wagę do wprowadzania w niej ciągłych ulepszeń. Działania
te obejmują zapisywanie Twoich ustawień i z góry wypełnionych formularzy, tak abyś nie musiał(a)
ponownie wprowadzać tych samych danych. Ważne dla nas jest również to, abyś widział(a) tylko tę
zawartość która Cię naprawdę interesuje oraz aby Twoje obcowanie ze światem online było
łatwiejsze.
Niemniej jednak, nie zapomnimy o ostrożnym posługiwaniu się Twoimi danych osobowymi. W
następującym po tym wstępie dokumencie znajdziesz szczegółowe informacje na temat
wykorzystania ciasteczek i usług działających na tej witrynie internetowej. Oczywiście możesz
dezaktywować wszystkie ciasteczka i usługi wedle własnego życzenia. Możesz to zrobić poprzez
zablokowanie lub usunięcie ciasteczek z poziomu używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.
Możesz też oddzielnie je dezaktywować poprzesz zainstalowanie ciasteczka typu opt-out (ciasteczko
oznaczające rezygnację z korzystania z ciasteczek). Możesz też wykonywać operacje dostępne po
wybraniu hiperłącza (zwanego potocznie linkiem). Prosimy pamiętać, że dezaktywacja jest konieczna
dla wszystkich przeglądarek, z których korzystasz. Jeżeli wykasujesz wszystkie ciasteczka w swojej
przeglądarce, ma to również wpływ na ciasteczko rezygnacyjne (typu opt-out).

Ciasteczka funkcjonalne
Ciasteczka to małej wielkości pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze przez witryny, które
odwiedzasz. Pozwalają one, podczas Twoich następnych odwiedzin tej witryny, zrekonstruować
ewentualne ustawienia lub inne zmiany, które wprowadziłeś/łaś.
Te ciasteczka funkcjonalne gwarantują, że nasza witryna internetowa będzie działała poprawnie.
Ciasteczka te są przechowywane przez okres maksymalnie dwóch lat – po upływie tego czasu są one
automatycznie usuwane. Przy wykorzystaniu tych ciasteczek możliwe są podane poniżej funkcje:
• zapisywanie produktów, które umieściłeś/łaś w swoim elektronicznym koszyku lub
zapisałeś/łaś na swojej liście życzeń,
• zapisywanie danych, które wprowadziłeś/łaś podczas wychodzenia z elektronicznej kasy lub
podczas składania zamówienia, tak że nie musisz ich ponownie wprowadzać,
• zapisywanie ustawień, takich jak język, lokalizacja, liczba wyników przeszukiwania itp.,
• zapisywanie ustawień dla optymalnego wyświetlania na ekranie Twojego urządzenia np.
pożądana wielkość bufora i dane na temat rozdzielczości Twojego ekranu,
• zapisywania ustawień Twojej przeglądarki tak, aby pozwolić naszej witrynie na jej optymalne
wyświetlanie,
• zapisywanie nadużyć dotyczących naszych witryn internetowych i usług, np. rejestrowanie
wielu kolejnych lub nieudanych prób rejestracji,
• pełne załadowanie witryny internetowej tak, aby pozostała ona dostępna lub
• zapisywanie danych Twojego loginu, tak abyś nie musiał(a) ich wprowadzać ponownie za
każdym razem.

Możesz zapobiec przechowywaniu tych ciasteczek lub usuwać te, które są już przechowywane. Więcej
szczegółowych informacji możesz uzyskać od producenta Twojej przeglądarki internetowej lub w jej
sekcji pomocy. Musimy Ci przypomnieć, że niektóre z funkcji naszej witryny internetowej nie będą już
dostępne bądź też będą dostępne w ograniczonym zakresie, jeżeli nie pozwolisz na wykorzystywanie
tych ciasteczek funkcjonalnych.

Usługi analityczne dla celów statystycznych
Aby ustalić, jaka zawartość naszej witryny internetowej jest dla Ciebie najbardziej atrakcyjna
nieustannie monitorujemy ilość osób ją odwiedzających i najczęściej oglądane treści. Używamy
danych, które zbieramy dla celów statystycznych, takich jak:
• rejestracja liczby osób odwiedzających nasze witryny internetowe,
• rejestracja czasu, który goście spędzają na naszej witrynie internetowej,
• rejestracja kolejności odwiedzin różnych witryn internetowych,
• ustalanie, które części naszej witryny internetowej wymagają zmian lub
• w celu optymalizacji witryny internetowej.
Wykorzystujemy następujące usługi dla celów statystycznych; można je zdezaktywować po
zainstalowaniu ciasteczka rezygnacyjnego lub po kliknięciu na hiperłącze:

• Google Analytics
Google Analytics jest to usługa analizy zasobów sieci Web oferowana przez Google Inc., 1600
Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje
ciasteczka, aby pozwolić operatorowi witryny internetowej na przeanalizowanie sposobu jej
wykorzystania przez użytkowników. Informacje generowane przez ciasteczko na temat
Twojego wykorzystania tej witryny internetowej jest zwykle przekazywana do serwera Google
w USA i są tam przechowywane. Google dokona uprzedniego skrócenia Twojego adresu IP
znajdującego się na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie innych
państw będących stroną Umowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w
przypadkach wyjątkowych na serwer Google w USA zostanie przesłany pełny adres IP i tam
dopiero zostanie skrócony. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w kontekście
Google Analitycs nie jest scalany z innymi danymi Google. Przechowywane ciasteczka Google
Analytics są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy.
Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na
następującej witrynie internetowej https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz
https://policies.google.com/?hl=en
W celu dezaktywacji Google Analytics kliknij na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i
zainstalować wtyczkę do przeglądarki:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

• Google Maps
Google Maps API jest to usługa obsługi map oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheater
Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Korzystamy z Google Maps API, aby wyświetlać
interaktywną mapę dojazdu i tworzyć wskazówki dojazdu lub aby pomóc Ci w znalezieniu
sklepu stacjonarnego. Przy korzystaniu z Google Maps informacje na temat korzystania przez
Ciebie z tej witryny internetowej (w tym na temat Twojego adresu IP) może być przekazana
do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam może być przechowywana przez Google.
Aby znaleźć więcej informacji na temat polityki prywatności Google Maps oraz warunków
korzystania z ich serwisu, prosimy odwiedzić następującą witrynę internetową

https://www.google.com/intl/eng_eng/help/terms_maps.html oraz
https://policies.google.com/privacy?hl=eng
•

Oracle Maxymiser (maksymalizator online)
Jest to usługa oferowana przez ORACLE Germany B.V. & Co. KG, Riesstraße 25, 80992,
Monachium, Niemcy. Tak zwane testy A/B i testy wielowariantowe umożliwią nam
zoptymalizowanie doświadczenia klienta przy korzystaniu z usług online. W tym celu
wykorzystywane są ciasteczka, które są przekazywane do serwera Oracle Marketing Cloud
(Chmury Marketingowej) i tam są przechowywane. W ten sposób Oracle Maxymiser
przetwarza informacje w naszym imieniu. Ciasteczka przechowywane przez Oracle
Maxymiser zostaną usunięte najpóźniej po upływie 12 miesięcy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności w Oracle Maxymiser, prosimy odwiedzić
następującą witrynę: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html
W celu dezaktywacji Oracle Maxymiser, kliknij na podane poniżej hiperłącze, aby uruchomić
ciasteczko rezygnacyjne: https://www.oracle.com/de/marketingcloud/opt-status.html

Usługi marketingowe
Korzystamy z usług marketingowych, aby przedstawić Ci atrakcyjne oferty [nasze] oraz podmiotów
zewnętrznych. Powyższe będzie obejmować wyświetlanie przez nas reklam za pośrednictwem
partnerów reklamowych lub przy wykorzystaniu sieci reklamowych, które używają ciasteczek
pochodzących od podmiotów zewnętrznych. Są one aktywowane, gdy odwiedzasz naszą witrynę
internetową i są odczytywane wyłącznie przez właściwego partnera reklamowego. Ponadto chcemy
pokazywać Ci reklamy, które uznasz za naprawdę interesujące. W tym celu używamy na naszej
witrynie internetowej tzw. retargetingu, aby zagwarantować, iż reklamy pasują do Twoich
zainteresowań. Ciasteczka przechowywane tymczasowo dla potrzeb tej operacji pozwalają naszym
partnerom retargetingowym rozpoznać odwiedzających naszą witrynę internetową pod
pseudonimem i pokazują tylko te produkty, które spotkałyby się z zainteresowaniem naszych gości.
W ciasteczkach naszych partnerów retargetingowych nie przechowuje się żadnych danych osobowych
zwykłych bądź danych osobowych szczególnej kategorii. Poza tym zebrane dane nie będą scalone z
danymi, które pozwalają na zidentyfikowanie naszych gości.
Usługi te umożliwiają nam na przykład:
• zagwarantowanie sukcesu i opłat za reklamę pomiędzy partnerami reklamowymi a nami,
• śledzenie, które reklamy już widziałeś/łaś, aby uniknąć ponownego wyświetlania tych samych
reklam,
• ustalenie ilości odsłon naszej witryny internetowej,
• śledzenie wewnętrznych poleceń wyszukiwania,
• dostrzeganie produktów, których witryny są wywoływane lub
• rozpoznawanie Twojego statusu loginowego.
Niemniej jednak pragniemy Cię poinformować, że nawet jeżeli zdezaktywujesz te usługi dla celów
marketingowych, reklamy będą Ci dalej pokazywane . Reklamy te mogłyby zostać dostosowane, na
przykład, do zawartości witryny internetowej. Można by porównać ten typ treści , jaką są zależne
reklamy internetowe – do reklamy telewizyjnej: jeżeli oglądasz program telewizyjny o tematyce

kulinarnej, wówczas w przerwie reklamowej, podczas takiego programu, będą Ci często pokazywane
reklamy produktów związanych z gotowaniem.
Do celów marketingowych wykorzystujemy następujące usługi; możesz je zdezaktywować po
zainstalowaniu ciasteczka rezygnacyjnego lub klikając na hiperłącze:

• ADEX
Usługa The ADEX GmbH, Torstr. 19, 10119 Berlin, Niemcy reprezentuje platformę do
zarządzania danymi {Data Management Platform (DMP)}. Korzysta ona z ciasteczek,
znaczników nawigacyjnych sieci Web lub podobnych technologii. Dane są zbierane za
pośrednictwem ciasteczka identyfikatora, które jest przechowywane jako pseudonim. Ten
pseudonim jest kojarzony z informacją na temat działań użytkownika na naszych witrynach
internetowych, w serwisach i w aplikacjach. Identyfikacja personalna użytkownika jest
wyłączana poprzez agregowanie zbiorów danych. W celu zagwarantowania tej
funkcjonalności, adresy IP są tymczasowo przechowywane i skracane przed każdym
przypadkiem przetwarzania. Adresów IP w formie nieskróconej nie przechowuje się, nie są
one też przetwarzane. Ciasteczka przechowywane przez ADEX są usuwane najpóźniej po
upływie 6 miesięcy.
Więcej informacji na temat prywatności w ADEX znajdziesz na witrynie
http://www.theadex.com/ w tym celu kliknij na łącze „privacy” w stopce.
Aby zdezaktywować ADEX zatwierdź przycisk rezygnacyjny pod adresem:
http://www.theadex.com/opt-out

• AppNexus
AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, NY - 10010, USA to usługodawca w
sferze reklamy; firma ta oferuje również platformę mediacyjną. Poprzez zintegrowanie
platformy AppNexus można zaobserwować, że uzyskałe/łaś dostęp do stosownej części naszej
witryny internetowej oraz że kliknąłeś/łaś na reklamę pochodzącą od nas. Dane są zbierane
za pośrednictwem ciasteczka identyfikatora, które jest przechowywane jako pseudonim.
Spseudonimizowany identyfikator jest używany do kojarzenia informacji na temat
działalności użytkownika na naszych witrynach internetowych, która jest transmitowana
przez AppNexus do serwera w Stanach Zjednoczonych, jest też tam przechowywana.
Następuje automatyczne ustanowienie bezpośredniego połączenia pomiędzy Twoją
przeglądarką a serwerem AppNexus. AppNexus posiada certyfikację według Umowy o
Ochronie Prywatności zawartej pomiędzy USA a UE. Przekazywanie danych do osób trzecich
ma miejsce wyłącznie w ramach uregulowań prawnych lub jako część przetwarzania
zamówień. Ciasteczka przechowywane przez AppNexus zostają usunięte najpóźniej po
upływie 18 miesięcy.
Więcej informacji na temat prywatności w AppNexus znajdziesz na następującej witrynie
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy
Aby zdezaktywować AppNexus zatwierdź przycisk rezygnacyjny pod:
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices

• Facebook “visitor action pixel”
Piksel czynności odwiedzającego {“visitor action pixel”} jest narzędziem Facebook Inc., 1601
Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. W oparciu o odwiedziny na witrynie internetowej i
zachowania surfującej osoby, narzędzie to pozwala nam na ustalenie grup docelowych dla
reklamy w Facebooku, tzw. “Facebook-Ads”. Również i my korzystamy z tego narzędzia do

mierzenia skuteczności działalności marketingowej w świecie online. Tak więc możemy śledzić
czynności użytkowników po tym, jak zobaczyli reklamę na Facebooku i/lub na nią kliknęli, a
następnie złożyli zamówienie.
Kiedy już wejdziesz na stronę internetową, ten piksel jest integrowany bezpośrednio przez
Facebooka i może przechowywać ciasteczko na Twoim urządzeniu. Jeżeli następnie zalogujesz
się na Facebooku, lub jeżeli już jesteś tam zalogowany, Twoja wizyta na witrynie internetowej
zostanie odnotowana w Twoim profilu. Zebrane dane pozostają anonimowe, co oznacza, że
nie możemy zobaczyć danych osobowych poszczególnych użytkowników; analogicznie nie
możemy też skojarzyć ich z innymi informacjami na temat użytkownika. Niemniej jednak, te
dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, w związku z czym wyciąganie
wniosków na temat profilu odnośnego użytkownika jest możliwe. Przetwarzanie danych przez
Facebook ma miejsce zgodnie z Polityką Wykorzystania Danych Facebooka (Data Use Policy
of Facebook). Jeżeli nie jesteś członkiem Facebooka, wówczas to przetwarzanie danych nie ma
na Ciebie wpływu.
Aby zdezaktywować “visitor action pixel“ obsługiwamy przez Facebook, prosimy kliknąć tutaj.

• salesforce.com
Usługa salesforce.com EMEA Limited service, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate,
London, EC2N 4AY, United Kingdom (Wielka Brytania) jest Platformą Zarządzania Danymi
{Data Management Platform (DMP)}. Korzysta ona z ciasteczek, znaczników nawigacyjnych
sieci Web lub podobnych technologii. Dane są zbierane za pośrednictwem ciasteczka
identyfikatora, które jest przechowywane jako pseudonim. Pseudonim ten jest kojarzony z
informacjami na temat aktywności użytkownika na naszych witrynach internetowych, w
usługach i w aplikacjach. Identyfikacja personalna użytkownika jest wyłączana poprzez
agregowanie zbiorów danych. W celu zagwarantowania tej funkcjonalności adresy IP są
tymczasowo adresy IP są tymczasowo przechowywane i skracane przed każdym przypadkiem
przetwarzania. Adresów IP w formie nieskróconej nie przechowuje się, nie są one też
przetwarzane. Ciasteczka przechowywane przez salesforce.com zostaną usunięte najpóźniej
po upływie 180 dni.
Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności w salesforce.com, prosimy o
odwiedzenie następującej strony:
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/
W celu zdezaktywowania salesforce.com kliknij na podane hiperłącze, aby włączyć ciasteczko
rezygnacyjne: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/salesforce-dmpconsumer-choice/?mc=DMP

Media społecznościowe – wtyczki
Nasza witryna internetowa udostępnia Ci wtyczki do witryn mediów społecznościowych, tak że
możesz się połączyć ze swoimi kanałami w mediach społecznościowych. Wtyczki te oznakowano
logotypem lub słowami „wtyczka społecznościowa”. Integracja wtyczek ma miejsce za
pośrednictwem AddThis.com. Jest to usługa oferowana przez Oracle America Inc., 500 Oracle
Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA.
Chronimy Twoją prywatność poprzez integrację wtyczek do mediów społecznościowych przy
wykorzystaniu rozwiązania technicznego, które zapobiega wysyłaniu danych (takich jak adres IP) do
AddThis.com lub sieci społecznościowych w momencie, kiedy otworzysz naszą witrynę internetową.

Wtyczki do mediów społecznościowych są aktywowane dopiero po pierwszym kliknięciu na nie. W
wyniku takiego podejścia Twoja przeglądarka ściągnie wtyczki z serwerów AddThis.com i
zaprezentuje je jako część naszej witryny internetowej. Przy takim rozwiązaniu informacje (np. adres
IP) są przekazywane do AaddThis.com i do sieci społecznościowych. Ponadto, AaddThis.com może
przechowywać ciasteczka lub tak zwane „znaczniki nawigacyjne sieci Web” na Twoim komputerze.
Dopiero po drugim kliknięciu na wtyczki mediów społecznościowych możesz w pełni korzystać z
funkcji rozpowszechniania (takich jak przycisk „like”). Jeżeli jesteś członkiem sieci społecznościowej i
klikniesz na odpowiadającą jej wtyczkę medium społecznościowego, dostawca sieci społecznościowej
może być w stanie powiązać informację na temat Twojej wizyty na naszej witrynie internetowej z
Twoimi danymi profilowymi znajdującymi się tam. Prosimy o zapoznanie się z tymi
funkcjonalnościami, zasięgając informacji u dostawców sieci społecznościowych, z których korzystasz.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat mechanizmu działania AddThis.com, zapoznaj
się z polityką prywatności (privacy policy) oraz dodatkowo z informacjami o prywatności dostawców
odnośnych wtyczek do mediów społecznościowych.
Z naszą witryną internetową zintegrowane są następujące wtyczki do mediów społecznościowych:
•

•
•
•
•
•

Przycisk
Facebook lubię to/udostępnij
Dostawca: Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Polityka prywatności Facebook
Przycisk Google+
Dostawca: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
Polityka prywatności Google+
Wtyczka społecznościowa Instagram
Dostawca: Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Polityka prywatności Instagram
Przycisk pin-it (przypnij to)
Dostawca: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
Polityka prywatności Pinterest
Twitter Przycisk Tweet
Dostawca: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
Polityka prywatności Facebook
Wtyczka społecznościowa YouTube
Dostawca: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
Polityka prywatności YouTube
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