Polityka dotycząca plików cookie
Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, informacje związane z ich przeglądaniem na
Twoim urządzeniu końcowym mogą być zapisywane w plikach cookie zainstalowanych na tym
urządzeniu, w zależności od dokonanych przez Ciebie wyborów, które możesz w każdej chwili
zmienić.

Co rozumiemy przez pojęcia „pliki cookie” lub „znaczniki”?
Znaczniki mogą być zapisywane lub odczytywane między innymi podczas przeglądania strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub podczas instalowania bądź używania oprogramowania.
Pojęcie znacznik może obejmować:
•
•
•
•

pliki cookie i zmienne HTTP, które mogą być przekazywane przez niewidoczne piksele
lub „sygnalizatory www" („web beacon”);
pliki cookie flash
dostęp do informacji o urządzeniach końcowych z API (LocalStorage, IndexedDB,
identyfikatory wyświetlania reklam takie jak IDFA lub Android ID, dostęp do GPS itp.,)
dowolny inny identyfikator wygenerowany przez oprogramowanie lub system
operacyjny (numer seryjny, adres MAC, unikalny identyfikator urządzenia końcowego
(IDFV) lub dowolny zestaw danych używany do rozpoznawania unikalnego
identyfikatora urządzenia końcowego (na przykład za pomocą odcisku palca).

Dla wygody pojęcie „pliki cookie” będzie używane w niniejszej polityce w odniesieniu do
wszystkich tych technologii.

Ważne informacje dotyczące zgody
Zapisywanie oraz odczytywanie niektórych plików cookie nie wymaga uprzedniego uzyskania
Twojej zgody:
(i)
(ii)

dlatego, że nie przetwarzają Twoich danych osobowych
lub są one absolutnie niezbędne do świadczenia żądanej usługi.

Inne rodzaje plików cookie są zapisywane tylko wtedy, gdy je zaakceptujesz.

Jakich plików cookie używamy?
Kiedy przeglądasz nasze strony, na twoich urządzeniach końcowych mogą być instalowane
nasze własne pliki cookie oraz pliki cookie innych podmiotów.
•

Nasze własne pliki cookie są umieszczane w odwiedzanych domenach. Są to pliki
cookie niezbędne do działania serwisu lub poprawiające nawigację i interaktywność.
Podlegają wyłącznie warunkom niniejszej polityki;

•

Pliki cookie innych podmiotów tworzone są, przechowywane i wykorzystywane przez
firmy partnerskie na nasze zlecenie w celu poprawy funkcji wyświetlania strony (pliki
cookie operacyjne), pomiaru oglądalności (pliki cookie analityczne), udostępniania w
czasie rzeczywistym (pliki cookie udostępniające) oraz poprawy oferty reklamowej
(pliki cookie reklamowe). Zapisywanie i używanie plików cookie podmiotów trzecich
podlega zasadom korzystania z plików cookie u tych podmiotów.

Informujemy Cię w jakim celu używane są przez nas pliki cookie oraz o dostępnych sposobach
dokonywania wyborów, dotyczących tych plików.
Podejmujemy niezbędne kroki w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych, w tym
żądamy anonimizacji Twojego adresu IP i ograniczamy maksymalny okres przechowywania
tych plików cookie, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki.
Na naszych stronach internetowych umieszczone są 4 rodzaje plików cookie:
•

Pliki cookie niezbędne do działania witryny: te pliki cookie są konieczne do
przeglądania naszych witryn internetowych. Pozwalają one utrzymać połączenie z
naszymi witrynami i je zabezpieczyć. Dzięki nim możesz na przykład uzyskać dostęp do
strefy klienta oraz dodać artykuły do koszyka. Te pliki cookie mogą wykorzystywać
identyfikatory lub dane osobowe, które wcześniej wprowadziłeś i zapisałeś. Bez tych
plików cookie korzystanie ze wszystkich funkcji naszych witryn może być niemożliwe.
Dlatego odradzamy ich usuwanie.

•

Funkcjonalne pliki cookie: te pliki cookie umożliwiają optymalne działanie witryny. Ich
celem jest zapewnienie płynnej i spersonalizowanej nawigacji na naszych stronach
internetowych. Pozwalają one utrzymać połączenie z naszymi witrynami i je
zabezpieczyć. Nie są one niezbędne do przeglądania witryn, ale umożliwiają
optymalizację działania naszych stron internetowych, w szczególności wyświetlanie
stron zgodnie z Twoimi preferencjami lub możliwościami połączenia. Możesz się im
sprzeciwić i usunąć je za pomocą ustawień Twojej przeglądarki, jednak komfort
użytkowania może ulec pogorszeniu.

•

Wydajnościowe pliki cookie: te pliki cookie pozwalają nam poznać wydajność naszych
stron internetowych i sposób korzystania z nich. Te pliki cookie mają na celu
zwiększenie zainteresowania i jakości naszych usług poprzez zapewnienie nam
dostępu do statystyk dotyczących liczby odwiedzin i korzystania z naszych stron
internetowych. Mają również na celu wykrywanie mogących się pojawić problemów z
przeglądaniem witryn oraz poprawę wydajności i funkcjonalności naszych stron
internetowych.
Te pliki cookie zbierają informacje o odwiedzanych stronach, w tym liczbę odsłon, datę
i godzinę, liczbę wizyt, aktywność i częstotliwość powrotów użytkowników, a w
niektórych przypadkach ich adres IP. Przetwarzają one jedynie dane związane z Twoim
przeglądaniem naszych stron internetowych, które mogą być odtworzone podczas
jednej
z
Twoich
kolejnych
wizyt.
Niektóre z tych plików cookie mogą być umieszczane w naszym imieniu przez naszych

partnerów, w szczególności firmę VTE, w ramach obliczania danych związanych z CEE,
które mogą być przeprowadzane na naszej stronie.
•

Reklamowe pliki cookie: te pliki cookie służą do przedstawienia naszych ofert najlepiej
dopasowanych do obszarów zainteresowań użytkownika podczas odwiedzania innych
stron. Pozwalają nam również mierzyć skuteczność naszych ofert.
Trafność treści reklamowych wyświetlanych na Twoim urządzeniu końcowym można
zoptymalizować poprzez połączenie informacji pobranych z Twojego urządzenia
końcowego podczas przeglądania naszych stron internetowych z danymi podanymi w
innych witrynach (np. informacje o lokalizacji itp.). Twoja rezygnacja z tych plików
cookie nie ma wpływu na korzystanie z naszych stron internetowych. Nie sprawi ona,
że reklamy znikną. Będą jedynie mniej trafne.

Jak długo przechowujemy pliki cookie?
Dbamy o to, aby maksymalnie ograniczyć okres przechowywania plików cookie, oferując
jednocześnie spersonalizowaną obsługę wysokiej jakości.

Rodzaje plików cookie
Pliki cookie niezbędne do działania strony
Funkcjonalne pliki cookie
Analityczne pliki cookie
Udostępniające pliki cookie
Reklamowe pliki cookie

Czas przechowywania danych
6 miesięcy
6 miesięcy
24 miesiące
6 miesięcy
6 miesięcy

Twoje preferencje dotyczące plików cookie
Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie możesz zaakceptować używanie przez nas
wszystkich kategorii plików cookie lub ustawić swoje preferencje.
Jak skonfigurować przeglądarkę, smartfon i oprogramowanie?
Każde ustawienie, które możesz wprowadzić, może zmienić sposób przeglądania naszych
stron internetowych, a także warunki dostępu do niektórych usług wymagających użycia
plików cookie.
W każdej chwili możesz zezwolić lub odmówić zapisywania plików cookie na Twoim
urządzeniu końcowym jak i zmienić ustawienia z tym związane.
Jeśli wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookie w swojej przeglądarce, będą one
przechowywane w na Twoim urządzeniu.
Jeśli odmówisz zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu lub jeśli usuniesz te, które są
tam przechowywane, nie będziesz już mógł korzystać z niektórych funkcji, które są jednak
niezbędne do przeglądania niektórych treści naszych stron internetowych. Tam, gdzie będzie
to zastosowane, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za konsekwencje związane z

pogorszeniem funkcjonowania naszych stron internetowych, wynikające z braku możliwości
zapisywania lub korzystania przez nas z plików cookie niezbędnych do ich funkcjonowania,
które zostały przez Ciebie usunięte lub jeśli odmówiłeś nam zgody na ich przetwarzanie.
Jak skonfigurować przeglądarkę?
Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Możesz jednak zdecydować o
zablokowaniu tych plików cookie lub poprosić przeglądarkę, aby ostrzegła Cię, gdy witryna
spróbuje zainstalować plik cookie na Twoim urządzeniu.
Skorzystaj z menu pomocy swojej przeglądarki, aby skonfigurować pliki cookie zgodnie z
własnymi preferencjami. Poniżej znajdują się linki do instrukcji dotyczących ustawień plików
cookie dla najpopularniejszych przeglądarek:
•
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442
•
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookie
•
Safari :
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_CA
•
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
•
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookie.html
Jak skonfigurować ustawienia prywatności na smartfonie?
Możesz zresetować swój identyfikator wyświetlania reklam i zmienić ustawienia prywatności
smartfona.
Aby skonfigurować ustawienia prywatności:
System Android:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr
System Apple: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
Jak skonfigurować analityczne pliki cookie?
Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby domyślnie odrzucała pliki cookie podmiotów
trzecich. Możesz także zdecydować się na zablokowanie tylko niektórych dostawców:
Google Adwords: dostępne są wtyczki do stałego blokowania plików cookie.
YouronlineChoices oferuje kontrolę plików cookie:
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookie/
XITI: domyślnie możesz odrzucić pliki cookie, logując się na
http://www.xiti.com/fr/optout.aspx
Zapraszamy do zapoznania się z zakładką „Twoje ślady” na stronie internetowej CNIL:
http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookie/

