
Polityka Cookies 

 Obszar Serwisy internetowe, Sklepy Internetowe 

 Temat Ciasteczka (Cookies) 

 Zainteresowani Użytkownicy stron i sklepów internetowych 

1. RODO | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Dostępność Polityki prywatności | Możecie Państwo zapoznać się z niniejszą Polityką cookies na stronie internetowej www.buypv.eu, 

zakładka „Polityka Cookies”. Polityka Cookies odnosi się do serwisu internetowego www.buypv.eu (dalej jako „strona internetowa”) 

3. Kto wykorzystuje dane osobowe (administrator) | Administratorem Państwa danych osobowych jest Buy PV sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Puławska 2; 02-566 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446525, REGON: 122762008, NIP: 

9930651788, kapitał zakładowy: 504.000,00 zł, numer BDO: 000291188 (dalej również jako „Administrator”  lub „Spółka”).. 

4. Zasady kontaktu | Możecie Państwo skontaktować się z nami listownie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

5. Nasze dane kontaktowe | Buy PV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2; 02-566 Warszawa; e-mail: kontakt@buypv.eu. 

6. Czym są Cookies | Pliki Cookies (dalej również „ciasteczka”) to dane informatyczne przesyłane przez stronę internetową i przechowywane na 

urządzeniach końcowych użytkowników takich jak komputery, telefony albo tablety. Pliki Ciasteczka występują najczęściej w formacie 

tekstowym. Dane zawarte w plikach Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową. Na 

podstawie informacji zawartych w ciasteczkach strona internetowa zostanie dopasowana do specyfiki technicznej Państwa urządzenia. Dzięki 

temu będzie w stanie dostosować swój wygląd do rozmiaru ekranu oraz rodzaju i wersji przeglądarki internetowej. Pliki Cookies umożliwiają 

także spersonalizowanie funkcjonalności stron internetowych poprzez indywidualnych potrzeb użytkowników. Na przykład: pozwalają na 

wyświetlenie strony internetowej domyślnie w języku danego użytkownika. Ciasteczka co do zasady zawierają nazwę strony internetowej z której 

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer. 

7. Czemu służą ciasteczka | Poniżej prezentujemy typowe funkcjonalności, obsługiwane dzięki informacjom wykorzystywanym przez ciasteczka. 

• Dostarczają danych o specyfikacji technicznej urządzenia końcowego – np. komputera, telefonu albo tabletu w celu dostosowania wyglądu 

strony internetowej. Dzięki temu funkcjonują one prawidłowo niezależnie od rodzaju, modelu i wersji urządzenia oraz oprogramowania 

wykorzystywanego przez użytkownika. 

• Pozwalają na dostosowanie funkcjonalności stron internetowych do potrzeb użytkownika. Na przykład: umożliwiają dokonanie wyboru 

preferowanego języka, powiadomień albo reklam. 

• Umożliwiają optymalizację sposobu korzystania ze stron internetowych. Zapisują informacje dotyczące wyborów użytkownika w zakresie 

profilowania reklam, ustawień języka, wykorzystywanej przeglądarki, powiadomień itp. Dzięki temu użytkownik konfiguruje stronę 

internetową tylko raz – zamiast przy każdym kolejnym wejściu na stronę.  

• Ułatwiają logowanie się do konta użytkownika. Umożliwiają przechodzenie między podstronami na stronach internetowych bez 

konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie z osobna. 

• Pełnią funkcję dodatkowej warstwy zabezpieczeń uniemożliwiając dostęp osobom nieuprawnionym. 

• Umożliwiają gromadzenie danych statystycznych na podstawie których administratorzy ulepszają swoje strony internetowe. Mogą one 

dotyczyć np. ilości czasu spędzanego na stronie albo częstotliwości z jaką użytkownicy korzystają z różnych funkcjonalności. Zebrane w ten 

sposób informacje są następnie wykorzystywane do poprawiania struktury i treści stron internetowych. 

• W niektórych przypadkach, pliki Cookies ułatwiają identyfikację użytkownika którego zachowania zawierają znamiona, czynów 

zabronionych. 

• Dostarczają danych pomagających zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych. Na przykład umożliwiają badanie 

ruchu i występowanie anomalii typu rozproszonej odmowy usługi (tzw. ataki DDoS). 

• Umożliwiają dostarczanie spersonalizowanych reklam. Zbierają statystyki dotyczące interakcji użytkownika z wyświetlanymi reklamami, 

historii zakupów i historii wyszukiwania. Na tej podstawie można wyświetlać reklamy produktów i usług mających większą szansę na 

zwrócenie uwagi użytkownika. 

8. Klasyfikacja ciasteczek | Poniżej zamieszczamy najczęściej spotykaną klasyfikację ciasteczek.  
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Poprawność 

funkcjonowania usługi. 

 Niezbędne  Pliki tego typu są technicznie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony 

internetowej albo funkcjonalności z której użytkownik zamierza skorzystać.Strona 

internetowa, która jest pozbawiona tych plików, będzie wyświetlać się niepoprawnie – 

może np. być zbyt duża albo nieczytelna. 

    

 Funkcjonalne  Poprawiają jakość użytkowania strony internetowej poprzez wzbogacenie jej o 

dodatkowe funkcjonalności. Strona internetowa, pozbawiona plików tego typu, będzie 

działać poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika. 

http://www.buypv.eu/
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 Biznesowe  Umożliwiają realizację modelu biznesowego, w oparciu o który udostępniona jest 

strona internetowa. Zablokowanie tych plików nie wpływa negatywnie na działanie 

strony internetowej albo obniżenie jej funkcjonalności. Uniemożliwi to jednak 

właścicielowi czerpanie zysków płynących z działalności strony. 

     

Czas przechowywania 

na urządzeniu 

końcowym 

użytkownika. 

 Sesyjne  Pliki tego typu są umieszczane na czas korzystania z przeglądarki (sesji). Po 

zakończeniu sesji albo po wylogowaniu się ze strony internetowej są automatycznie 

kasowane. 

    

 Stałe  Pliki tego typu są przechowywane przez czas nieokreślony. 

     

Pochodzenie.  Własne  Ciasteczka umieszczone na stronach internetowych bezpośrednio przez Spółkę 

    

 Zewnętrzne  Ciasteczka umieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż przez 

Spółkę 

     

Cel Cisteczek  Konfiguracji stron 

internetowych 

 Umożliwiają dostosowanie stron internetowych do preferencji użytkownika. 

    

 Bezpieczeństwa 

i niezawodności stron 

internetowych 

 Umożliwiają weryfikację autentyczności stron internetowych, ochronę użytkowników 

przed atakami oraz optymalizację ich wydajności. 

    

 Uwierzytelniania  Umożliwiają przekazywanie informacji oraz świadczenie usług dostępnych tylko 

zalogowanym użytkownikom. 

    

 Stanu sesji  Umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony 

internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych 

komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki Ciasteczka 

służące do zapisywania „stanu sesji” pomagają nam ulepszać funkcjonalności 

oferowane przez stronę oraz zwiększać komfort przeglądania. 

    

 Procesów  Umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz oferowanych przez nią usług. 

    

 Reklamowe  Umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, 

a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców. Mogą być 

używane zarówno do personalizowania reklam jak i do wyświetlania reklam poza 

stronami internetowymi. 

    

 Statystyczne  Umożliwiają właścicielom stron internetowych lepiej zrozumieć preferencje ich 

użytkowników. Pliki tego typu zbierają informacje o sposobie korzystania ze stron 

internetowych oraz z produktów i usług przez ich użytkowników. Ciasteczka tego typu 

zazwyczaj zbierają informacje anonimowo, bez identyfikowania poszczególnych 

użytkowników. 

     

Wpływ na prywatność 

użytkownika 

 Nieszkodliwe  Pliki tego typu nie śledzą użytkownika. Zbierają pojedyncze informacje niezbędne do 

funkcjonowania strony internetowej albo jej określonej usługi. Celem tych ciasteczek 

jest zapewnienie technicznej sprawności strony albo usługi, bądź gromadzenie 

anonimowych statystyk.  

    

 Badające  Pliki tego typu wykorzystywane są do śledzenia użytkowników, na przykład w celu 

wyświetlania spersonalizowanych reklam. Zazwyczaj nie gromadzą one informacji 

pozwalających na bezpośrednie zidentyfikowanie użytkowników. Ich zadaniem jest 

tworzenie profilów na podstawie informacji takich jak: urządzenie, rodzaj i wersje 
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oprogramowania, zainteresowania, preferencje, wyświetlane reklamy, wyniki 

wyszukiwania. 

9. Czy ciasteczka zawierają dane osobowe | Pliki Ciasteczka rzadko zawierają dane osobowe. Informacje w nich przechowywane zazwyczaj nie 

pozwalają na zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników strony internetowej. W niektórych przypadkach mogą one jednak umożliwić 

identyfikację użytkownika – dotyczy to np. ciasteczek zapamiętujących dane logowania albo płatności. W innych sytuacjach ciasteczka mogą 

ułatwić identyfikację użytkowania poprzez tworzenie jego profilu. Profil to zestaw informacji, pozwalający na sklaryfikowanie użytkownika na 

podstawie jego określonych cech – np. sposobu użytkowania strony. Nazywamy to identyfikacją pośrednią. 

10. Jakie ciesteczka wykorzystujemy | Poniżej prezentujemy przegląd ciasteczek, które użytkujemy na stronie internetowej. Informujemy również 

o podstawach prawnych umożliwiających korzystanie z Państwa danych osobowych.  

Rodzaj 

ciasteczek 

 Cel ciasteczek  Podstawa prawna 

     

Niezbędne  Pliki tego typu są technicznie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

strony internetowej albo funkcjonalności z której użytkownik zamierza 

skorzystać. Strona internetowa, która jest pozbawiona tych plików, będzie 

wyświetlać się niepoprawnie – może np. być zbyt duża albo nieczytelna. 

 Realizacja tego celu jest naszym 

uzasadnionym interesem prawnym 

Podstawa prawna: art. 6. ust. 1. lit. f) 

RODO w zw. z art. 173. ust. 3. pkt 2) 

Ustawy z dnia 16. lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne. 

     

Funkcjonalne  Poprawiają jakość użytkowania strony internetowej poprzez wzbogacenie 

jej o dodatkowe funkcjonalności. Strona internetowa, pozbawiona plików 

tego typu, będzie działać poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do 

preferencji użytkownika. 

 Realizacja tego celu jest naszym 

uzasadnionym interesem prawnym 

Podstawa prawna: art. 6. ust. 1. lit. f) RODO 

w zw. z art. 173. ust. 3. pkt 2) Ustawy z dnia 

16. lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

     

Biznesowe  Będziemy zbierać anonimowe dane statystyczne, aby doskonalić naszą 

stronę internetową. Dzięki temu ulepszymy jej wygląd i użyteczność oraz 

poprawimy optymalizację.  

Będziemy badać sprawdzać w jaki sposób korzystacie Państwo ze strony 

internetowej, aby przedstawiać Wam trafniejsze reklamy. Dzięki temu 

będziecie mogli otrzymać informacje o produktach i usługach, które 

naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować.  

Zablokowanie tych plików nie wpływa negatywnie na działanie strony 

internetowej albo obniżenie jej funkcjonalności. Uniemożliwi to jednak 

właścicielowi czerpanie zysków płynących z działalności strony. 

 Ciasteczka biznesowe wykorzystujemy 

wyłącznie w oparciu o Państwa zgodę.  

Podstawa prawna: art. 6. ust. 1. lit. a) 

RODO w związku z art. 173. ust. 1. i 2. 

Ustawy z dnia 16. lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne. 

11. Państwa uprawnienia | W związku z tym, że wykorzystujemy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu określone uprawnienia. Poniżej 

prezentujemy listę uprawnień mających zastosowanie w związku z użytkowaniem naszej strony internetowej. Opisujemy również na czym one 

polegają oraz kiedy i w jaki sposób możecie Państwo z nich skorzystać. 

Uprawnienia  Na czym polegają  Jak skorzystać 

     

Prawo dostępu do 

danych 

 Możecie Państwo dowiedzieć się czy dysponujemy Waszymi 

danymi osobowymi, jakie są to dane oraz w jaki sposób 

posługujemy się nimi. Możecie Państwo także uzyskać kopię 

swoich danych osobowych.  

Nie możemy wydać Państwu kopii danych jeżeli miałoby to 

skutkować naruszeniem praw i wolności innych. W takiej sytuacji 

odmówimy Państwu realizacji uprawnienia. 

Dostępu do danych udzielamy poprzez przekazanie raportu 

informacyjnego. Realizując prawo dostępu do danych nie 

przekażemy Państwu kopii zgromadzonej dokumentacji.  

 1) Złóż podanie. Dane kontaktowe 

znajdują się w punkcie 5. 

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. 

Może to być np. imię i nazwisko. 

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może 

to być np. adres poczty e-mail albo 

adres do korespondencji. 

4) Określ swoje żądanie. W treści podania 

napisz, że składasz wniosek o dostęp 

do swoich danych osobowych. 
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Prawo do 

sprostowania 

danych 

 Możesz poprawić nieprawidłowe informacje na swój temat. Możesz 

zaktualizować nieaktualne. Możesz uzupełnić brakujące. 

Przed dokonaniem sprostowania będziemy sprawdzać 

prawdziwość i poprawność podawanych przez Państwa danych 

osobowych. W tym celu poprosimy o okazanie odpowiedniego 

dokumentu lub wykonanie wskazanej czynności. 

 1) Złóż podanie. Dane kontaktowe 

znajdują się w punkcie 5. 

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. 

Może to być np. imię i nazwisko. 

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może 

to być np. adres poczty e-mail albo 

adres do korespondencji. 

4) Określ swoje żądanie. W treści podania 

napisz, że składasz wniosek 

o sprostowanie swoich danych 

osobowych. 

5) Wskaż dokładnie które informacje na 

swój temat uznajesz za błędne lub 

nieaktualne albo wskaż brakujące 

informacje. 

     

Prawo do usunięcia 

danych 

 Możesz poprosić nas o skasowanie Twoich danych osobowych. 

Prawo do usunięcia danych przysługuje wyłącznie, gdy: 

1) Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne do 

osiągnięcia naszych celów albo 

2) wnieśliście Państwo sprzeciw, który okazał się być słuszny 

albo 

3) Państwa dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie 

z prawem albo  

4) w konkretnym przypadku spoczywa na nas prawny obowiązek 

usunięcia Państwa danych osobowych.  

Odmówimy Państwu prawa do usunięcia danych, gdy: 

1) Państwa dane osobowe będą nam niezbędne do wywiązania 

się z obowiązku prawnego albo 

2) Państwa dane osobowe będą niezbędne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 1) Złóż podanie. Dane kontaktowe 

znajdują się w punkcie 1. i 2. 

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. 

Może to być np. imię i nazwisko. 

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może 

to być np. adres poczty e-mail albo 

adres do korespondencji. 

4) Wskaż dokładnie zakres danych 

osobowych, które mają zostać 

usunięte. Mogą to być poszczególne 

informacje albo wszystkie dane 

osobowe, zgromadzone w związku 

z zawartą umową. 

5) Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże 

nam to prawidłowo ocenić Twoje 

żądanie. 

     

Prawo do 

ograniczenia 

przetwarzania 

 Po ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych 

możemy je nadal wykorzystywać wyłącznie w następujących 

celach:  

1) przechowywania;  

2) ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony roszczeń;  

3) ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. 

Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane osobowe do 

realizacji jakichkolwiek innych celów będziemy musieli uzyskać 

Państwa zgodę. 

Możecie Państwo skorzystać z prawa do ograniczenia 

przetwarzania z uwagi na co najmniej jedną z poniższych 

okoliczności: 

1) kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – 

ograniczymy przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić 

prawidłowość Państwa danych albo 

2) Państwa dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie 

z prawem lecz sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, 

żądając w zamian ograniczenia przetwarzania albo 

3) nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do 

osiągnięcia naszych celów, ale są one niezbędne Państwu do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

4) wnieśliście Państwo sprzeciw – ograniczymy przetwarzanie 

do czasu ustalenia jego zasadności. 

 1) Złóż podanie. Dane kontaktowe 

znajdują się w punkcie 1. i 2. 

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. 

Może to być np. imię i nazwisko. 

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może 

to być np. adres poczty e-mail albo 

adres do korespondencji. 

4) Określ swoje żądanie. Napisz, że 

żądasz ograniczenia przetwarzania 

swoich danych osobowych. 

5) Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże 

nam to prawidłowo ocenić Twoje 

żądanie. Okoliczności uzasadniające 

ograniczenia przetwarzania znajdziesz 

obok, po lewej. 

     



Uprawnienia  Na czym polegają  Jak skorzystać 

     

Prawo do sprzeciwu  Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, gdy wykorzystujemy dane 

osobowe do realizacji celów wynikających z naszych 

uzasadnionych interesów prawnych. 

Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. 

Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem danych osobowych, 

wykorzystywanych w danej sprawie. Sprzeciw uwzględnimy 

tylko w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na Państwa 

szczególną sytuację. 

Spółka może odrzucić sprzeciw wykazując istnienie ważnych, 

prawnie uzasadnionych podstaw do korzystania z Państwa danych 

osobowych. Prawnie uzasadnione podstawy muszą być nadrzędne 

wobec Państwa interesów, praw i wolności.  

Sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych do 

marketingu bezpośredniego uznajemy z urzędu. 

Proszę uzasadnić sprzeciw, aby zwiększyć szanse na jego 

uwzględnienie. Uzasadniając sprzeciw proszę dokładnie opisać na 

czym polega szczególny charakter sytuacji, w której się Państwo 

znajdujecie. Należy wyjaśnić czym różni się Państwa sytuacja od 

sytuacji innych osób, których dane wykorzystujemy w tych samych 

celach. 

 1) Złóż podanie. Dane kontaktowe 

znajdują się w punkcie 1. i 2. 

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. 

Może to być np. imię i nazwisko. 

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może 

to być np. adres poczty e-mail albo 

adres do korespondencji. 

4) Wskaż dokładnie którym celom 

przetwarzania danych osobowych się 

sprzeciwiasz. 

5) Uzasadnij swoje stanowisko, aby 

zwiększyć szanse na pozytywne 

rozpatrzenie sprzeciwu. Opisz na czym 

polega szczególny charakter sytuacji, 

w której się znajdujesz. 

     

Prawo do 

przenoszenia 

danych 

 Możecie Państwo uzyskać zbiór swoich danych osobowych 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego. Przykładami takich 

formatów są: docx, .pdf, .txt oraz .xlsx. 

Możecie Państwo także zażądać przesłania swoich danych 

osobowych do innego administratora. 

Prawo do przenoszenia danych przysługuje w stosunku do danych 

osobowych, wykorzystywanych do realizacji umowy oświadczenie 

usług drogą elektroniczną. 

Nie możemy zrealizować prawa do przenoszenia danych, jeżeli 

miałoby skutkować naruszeniem praw i wolności innych. W takiej 

sytuacji odmówimy Państwu realizacji uprawnienia. 

 1) Złóż podanie. Dane kontaktowe 

znajdują się w punkcie 5. 

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. 

Może to być np. imię i nazwisko. 

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może 

to być np. adres poczty e-mail albo 

adres do korespondencji. 

4) Określ swoje żądanie. Napisz, że 

chcesz skorzystać z prawa do 

przenoszenia danych. 

5) Napisz w jakim formacie chcesz 

otrzymać swoje dane osobowe – 

najbardziej popularne to: .docx, .pdf, 

.txt oraz .xlsx. 

Alternatywnie – napisz komu 

powinniśmy przesłać Twoje dane 

osobowe. 

     

Prawo skargi do 

Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych 

Osobowych 

 Możecie Państwo powiadomić organ nadzorujący przestrzeganie 

przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa. 

Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych 

Osobowych. 

12. Czy podanie danych jest konieczne | Poniżej prezentujemy informację na temat tego czy macie Państwo obowiązek podania swoich danych 

osobowych. Wyjaśniamy także jakie będą konsekwencje odmowy podania danych. 

Osoby, których 

dane 

wykorzystujemy 

 Rodzaj 

ciasteczek 

 Czy podanie 

danych jest 

konieczne 

 Konsekwencje niepodania danych 

       

Użytkownicy naszej 

strony internetowej 

 Niezbędne  Podanie danych 

jest warunkiem 

umownym 

 Strona internetowa może nie działać prawidłowo pod względem 

technicznym. Na przykład: może nieodpowiednio się wyświetlać, a niektóre 

podstawowe funkcje mogą być nieaktywne. 

      

 Funkcjonalne  Podanie danych 

jest warunkiem 

umownym 

 Strona internetowa zachowa tylko podstawową funkcjonalność techniczną, 

jednakże jej dodatkowe funkcje będą nieaktywne. 

      



Osoby, których 

dane 

wykorzystujemy 

 Rodzaj 

ciasteczek 

 Czy podanie 

danych jest 

konieczne 

 Konsekwencje niepodania danych 

       

 Biznesowe  Podanie danych 

jest dobrowolne 

 Wyłączając ciasteczka tego rodzaju nie poniesiecie Państwo żadnych 

negatywnych konsekwencji.  

Nie będziemy wówczas w stanie zbierać anonimowych danych 

analitycznych. Potrzebujemy ich, aby na bieżąco dostosowywać naszą 

stronę do nowych urządzeń, wersji oprogramowania oraz sposobu 

wykorzystywania przez użytkowników.  

Ponadto, nie będziemy mogli wyświetlać Państwu spersonalizowanych 

reklam – to znaczy takich, które naszym zdaniem najbardziej Państwa 

zainteresują. Dobieramy je na podstawie informacji o Państwa aktywności 

w sieci. Obejmują one na przykład wyniki i historię wyszukiwania, kliknięcia 

albo czas spędzony na zapoznanie się z poszczególnymi reklamami. 

Nadal będziemy wyświetlać Państwu reklamy. Różnica polega na tym, że 

będą one losowe – zamiast dobranych na podstawie informacji 

dotyczących Państwa aktywności w sieci. 

13. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji |Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

polega na prawomocnym rozstrzyganiu spraw przez algorytm sztucznej inteligencji. 

14. Profilowanie | Profilujemy użytkowników naszej strony internetowej w celach reklamowych. Profilowanie to forma automatycznego 

wykorzystywania danych osobowych do oceny wybranych cech człowieka na podstawie zgromadzonych o nim informacji. Gromadzimy 

informacje dotyczące urządzeń i oprogramowania, wykorzystywanego przez użytkowników naszej strony internetowej. Pozyskujemy także 

informacje dotyczące przeglądanych reklam i odwiedzanych stron internetowych. Na tej podstawie rozróżniamy indywidualnych użytkowników 

strony, tworząc tzw. profile. Poszczególne profile rozróżniamy za pomocą unikatowych identyfikatorów typu UUID. Wykorzystujemy profilowanie, 

aby odpowiednio dobierać i prezentować użytkownikom reklamy, które mają największą szansę aby ich zainteresować. 

15. Panel nawigacyjny prywatności | Poniżej prezentujemy Panel Nawigacyjny Prywatności. Jest to usługa umożliwiająca zarządzanie 

udzielonymi przez Państwa zgodami. W każdej chwili możecie Państwo wyrazić zgodę na stosowanie ciasteczek biznesowych oraz odwołać 

udzielone zgody. Nie będziemy instalować ciasteczek biznesowych na Państwa urządzeniach, dopóki nie wyrazicie Państwo na to zgody. Po 

odwołaniu zgody nie będziemy instalować ciasteczek na Państwa urządzeniach aż do momentu, gdy wyrazicie Państwo zgodę ponownie. Nie 

usuniemy raz zainstalowanych ciasteczek. Możecie Państwo zrobić to samodzielnie – instrukcję przedstawiamy w punkcie 16.  

Rodzaj 

ciasteczek 

 Cel ciasteczek  Twoje decyzje 

     

Niezbędne  Pliki tego typu są technicznie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony 

internetowej albo funkcjonalności z której użytkownik zamierza skorzystać. Strona 

internetowa, która jest pozbawiona tych plików, będzie wyświetlać się niepoprawnie – 

może np. być zbyt duża albo nieczytelna. 

 Chcesz wnieść sprzeciw? 

Zapoznaj się z punktem 12. 

„Państwa uprawnienia”. 

     

Funkcjonalne  Poprawiają jakość użytkowania strony internetowej poprzez wzbogacenie jej o 

dodatkowe funkcjonalności. Strona internetowa, pozbawiona plików tego typu, będzie 

działać poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika. 

 Chcesz wnieść sprzeciw? 

Zapoznaj się z punktem 12. 

„Państwa uprawnienia”. 

     

Biznesowe  Będziemy zbierać anonimowe dane statystyczne, aby doskonalić naszą stronę 

internetową. Dzięki temu ulepszymy jej wygląd i użyteczność oraz poprawimy 

optymalizację.  

Będziemy badać sprawdzać w jaki sposób korzystacie Państwo ze strony internetowej, 

aby przedstawiać Wam trafniejsze reklamy. Dzięki temu będziecie mogli otrzymać 

informacje o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Państwa 

zainteresować.  

Zablokowanie tych plików nie wpływa negatywnie na działanie strony internetowej albo 

obniżenie jej funkcjonalności. Uniemożliwi to jednak właścicielowi czerpanie zysków 

płynących z działalności strony. 

 Wyrażam zgodę 



16. Usuwanie ciasteczek | Możecie Państwo w każdej chwili usunąć zainstalowane ciasteczka. Poniżej zamieszczamy odwołania do instrukcji 

usuwania ciasteczek w najpopularniejszych przeglądarkach.  

Przeglądarka  Instrukcja zarządzania ciasteczkami 

   

Brave  Naciśnij link żeby zapoznać się z instrukcją 

   

Firefox  Naciśnij link żeby zapoznać się z instrukcją 

   

Google Chrome  Naciśnij link żeby zapoznać się z instrukcją 

   

Microsoft Edge  Naciśnij link żeby zapoznać się z instrukcją 

   

Opera  Naciśnij link żeby zapoznać się z instrukcją 

   

Safari  Naciśnij link żeby zapoznać się z instrukcją 

   

Vivaldi  Naciśnij link żeby zapoznać się z instrukcją 

 

https://brave.com/privacy-features/
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
https://help.vivaldi.com/pl/desktop-pl/tools-pl/delete-browsing-data/

