Polityka prywatności
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: Mieszko SA z siedzibą pod adresem al.
Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
4.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1. 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;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
1. „sesyjne” (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej)
2. „stałe” (persistent 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:
1. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” i/lub „dopasowanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
2. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
serwisu.
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):
1.

Internet Explorer

2.

Mozilla Firefox

3.

Google Chrome

4.

Opera

8. Niniejsza witryna internetowa korzysta z:
1. Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc.
(“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze
użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej
korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika
(włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na
serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny
korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla
operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i
korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli
będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te
przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z
żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies
wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku
korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny
internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w
sposób i w celach określonych powyżej. Jeśli chcesz wyłączyć przesyłanie informacji do tej usługi
możesz skorzystać z bezpłatnego Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.
2. Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Osoby
Odwiedzającej podczas korzystania niniejszej witryny lub Aplikacji. Administrator współpracuje
jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej).
Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu
Osoby Odwiedzającej, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką
działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Klienta. Pliki
cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Osobie Odwiedzającej wyłącznie
tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie
Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Osoby Odwiedzającej bardziej
atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to
możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do Osób
Odwiedzających.
W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów,
które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookie:
1. Google AdWords
2. Google Analytics
3. Gemius Direct
Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach
prywatności

9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
11. Wszelkie zmiany zapisów polityki prywatności będą ogłaszane poprzez zmianę niniejszego tekstu.

