POLITYKA PLIKÓW COOKIE
Pliki cookie są niewielki plikami tekstowymi zawierającymi informacje o aktywności
użytkownika na stronie i przechowującymi je na urządzeniu, z którego użytkownik
wchodzi na stronę.
Pliki cookie nie szkodzą Twojemu urządzeniu, a nam pozwalają na zaoferowanie Ci
lepszego doświadczenia przeglądania strony i szybszą odpowiedź naszej strony.
Wszelkie dodatkowe informacje, w tym te, które pozwalają nam na dostarczanie Ci
reklam, są przechowywane tylko po wyrażeniu przez Ciebie uprzedniej zgody poprzez
dalsze przeglądanie strony lub którykolwiek ze sposobów wymienionych poniżej.
Zalecamy dokładne przeczytanie poniższych informacji w celu lepszego zrozumienia,
jakiego typu plików cookie używamy oraz jak możesz dostosować ich wykorzystanie
do Twoich preferencji.
Typy plików cookie, jakich możemy używać na naszej stronie
Nasza strona może wykorzystywać zarówno pliki cookie, które nie potrzebują Twojej
zgody na ich pobranie na Twoje urządzenie, jak i pliki, które mogą zostać pobrane
tylko po uprzednim wyrażeniu przez Ciebie zgody.
A. Techniczne pliki cookie (NIE wymagają Twojej uprzedniej zgody): są niezbędne
dla działania strony i zapewniają dostęp do ważnych funkcji (pliki cookie
przeglądarki): są to głównie pliki sesyjne. Możemy wykorzystywać również
funkcjonalne pliki cookie, które pozwalają nam zapisywać Twoje preferencje i
ustawienia, a tym samym polepszyć Twoje doświadczenie przeglądania strony (bez
ograniczeń, dzięki przechowywaniu Twojej tożsamości jako zarejestrowanego
użytkownika strony kiedy wybierzesz funkcję "Pamiętaj mnie", przekierowując Ciebie
do stron w wybranych językach lub w języku kraju, z którego wchodzisz na stronę,
zapamiętując Twoje preferencje odnośnie tego czy akceptujesz profilujące pliki
cookie). W celu zapewnienia poprawnego działania takich plików oraz zapewnienia,
że Twoje preferencje zostaną zapamiętane, pliki te nie są usuwane po zakończeniu
Twojego przeglądania. Niemniej jednak, pliki te mają okres ważności (nie dłuższy niż
dwa lata), po którym zostaną automatycznie dezaktywowane. Te pliki cookie oraz
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informacje, które zawierają, nie powinny być używane dla celów innych niż te, które
opisano powyżej. Instalacja technicznych plików cookie nie wymaga Twojej
uprzedniej zgody: są one automatycznie instalowane na Twoim urządzeniu kiedy
wchodzisz na stronę lub prosisz o konkretną funkcję (na przykład po wybraniu funkcji
"Pamiętaj mnie"). Możesz podjąć decyzję o wyłączeniu plików cookie w dowolnym
momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jednakże, może to uniemożliwić Ci
poprawne wyświetlanie strony.
B. Profilujące pliki cookie (wymagają Twojej uprzedniej ZGODY): nasza strona
wykorzystuje także profilujące pliki cookie, które mogą zostać zainstalowane jedynie
po wyrażeniu przez Ciebie uprzedniej zgody. Poza tym, nasza strona może instalować
także pliki cookie podmiotów trzecich, zawsze pod warunkiem wyrażenia przez
Ciebie uprzedniej zgody na ich instalację. Te podmioty trzecie mają dostęp do
informacji zebranych przez swoje pliki cookie. Do tych podmiotów trzecich zalicza
się:
- Google Inc. (poprzez usługę Google Analytics i Google Doubleclick i, gdzie ma to
zastosowanie, przez wtyczkę Google Plus)
- Facebook (przez wtyczki)
- Twitter (przez wtyczki)
Profilujące pliki cookie mogą obejmować, według definicji europejskich organów
regulacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych, pliki profilujące do celów
reklamowych, pliki cookie do celów remarketingu, pliki cookie mediów
społecznościowych oraz analityczne pliki cookie inne niż te używane wyłącznie do
zagregowanych analiz statystycznych.
(i) Profilujące pliki cookie dla celów reklamowych: tworzą profile użytkowników w
celu dostarczania reklam zgodnych z preferencjami okazanymi przez użytkowników
podczas korzystania z Internetu; (ii) Pliki cookie do celów remarketingu: są używane,
aby dostarczyć reklamy dotyczące produktów, które są podobne do tych którymi
wykazałeś zainteresowanie (np. wyświetlają strony o produktach, które odwiedziłeś
na naszej stronie kiedy przeglądasz strony powiązane) lub mierzą efektywność
kampanii marketingowych (naszych lub podmiotów trzecich); (iii) Analityczne pliki
cookie: zapamiętują Twoje wybory i aktywność na naszej stronie, aby prowadzić
analizy statystyczne, dla nas lub podmiotów trzecich, poprzez śledzenie Twoich

preferencji i zachowania przy przeglądaniu strony, oraz w celu dostarczania Ci
spersonalizowanych reklam, (iv) Pliki cookie mediów społecznościowych: ponadto,
nasza strona umożliwia pewnym sieciom społecznościowym (np. Facebook, Twitter)
instalowanie ich własnych plików cookie poprzez ich wtyczki. Takie pliki cookie są
zarządzane bezpośrednio przez podmioty trzecie i mogą być także używane, aby
dostarczyć Ci reklamy, które są zgodne z Twoimi preferencjami, kiedy przeglądasz
inne strony.
Wszystkie te typy plików cookie są instalowane tylko po wyrażeniu przez Ciebie
uprzedniej zgody. Z tego powodu, kiedy wchodzisz na naszą stronę wyświetla się
specjalny baner, informujący, że (i) nasza strona wykorzystuje profilujące pliki cookie,
pliki cookie do celów remarketingu oraz analityczne pliki cookie należące do nas lub
podmiotów trzecich oraz, że (ii) jeśli zamkniesz baner lub będziesz dalej przeglądać
stronę, klikając dowolną pozycję na stronie poza banerem lub wchodząc w dowolną
zakładkę na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. Wyrażenie
zgody (jeśli nastąpi) jest śledzone za pomocą dedykowanych technicznych plików
cookie. W związku z tym baner z informacją o plikach cookie nie powinien być już
wyświetlany w przyszłości, podczas kolejnych odwiedzin na naszej stronie. Jeśli
zdecydujesz się na usunięcie technicznych plików cookie, miej proszę na uwadze, że
stracimy możliwość śledzenia Twojej zgody i, w konsekwencji, baner z informacją o
plikach cookie zostanie wyświetlony ponownie, podczas kolejnych odwiedzin naszej
strony. Możesz w dowolnej chwili zdecydować o zablokowaniu instalacji
profilujących plików cookie (niezależnie od tego, czy są to należące do podmiotów
trzecich analityczne pliki cookie, pliki cookie mediów społecznościowych, pliki cookie
do celów remarketingu czy profilujące pliki cookie) lub wycofać jakąkolwiek
wyrażoną wcześniej zgodę i nie wpłynie to na możliwość odwiedzania strony czy
korzystania z jej treści. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak to zrobić, proszę przeczytaj
uważnie politykę plików cookie podmiotów trzecich dostępną pod niżej podanymi
linkami.
Jak włączyć i wyłączyć pliki cookie
Wszystkie pliki cookie (techniczne i profilujące)
Możesz zdecydować, czy chcesz zezwolić na instalację plików cookie również poprzez
ustawienia przeglądarki. Jednakże, wyłączenie obsługi jednego lub więcej plików
cookie może mieć niekorzystny wpływ na niektóre funkcje strony (trzeba pamiętać,
że pliki cookie przeglądarki są niezbędne dla prawidłowego działania podstawowych
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funkcji strony). Konfiguracja przeglądarki związana z tym wyborem może być
monitorowana i modyfikowana w Twoim panelu ustawień. Wybierz proszę jedną z
poniższych przeglądarek, aby otrzymać informacje o modyfikacji odpowiednich
ustawień
plików
cookie.
Chrome
Firefox
IE
Opera
Safari
Zgoda wymagana przez podmioty trzecie:
Za instalację profilujących plików cookie, plików cookie dla celów remarketingu,
analitycznych plików cookie i plików cookie mediów społecznościowych należących
do podmiotów trzecich oraz wszelką aktywność związaną z tymi plikami, w tym
zbieranie i przetwarzanie informacji, odpowiedzialne są te podmioty trzecie. Jeśli
chcesz się dowiedzieć więcej o tych plikach oraz podmiotach trzecich, które mogą
mieć dostęp do zgromadzonych informacji, lub o tym jak włączyć czy wyłączyć
obsługę tych plików, możesz przeczytać politykę plików cookie podmiotów trzecich
znajdującą
się
pod
jednym
z
poniższych
linków:

• Google Analytics: [http://www.google.com/policies/technologies/cookies/]
• Google Doubleclick: [http://www.google.com/policies/technologies/cookies/]
• Facebook: [https://www.facebook.com/help/cookies/]

Ponadto, niektóre sieci reklamowe pozwalają na odmowę udzielenia zgody na
personalizowane komunikaty reklamowe. Nie zapobiega to instalacji plików cookie,
ale zawiesza wykorzystanie i zbieranie niektórych danych przez reklamodawców
powiązanych z siecią. Proszę pamiętaj, że o ile takie sieci zrzeszają wiele wiodących
agencji reklamowych, podmioty trzecie, które instalują pliki cookie przez stronę
mogą nie należeć do żadnej z sieci, w związku z czym możesz dalej otrzymywać pliki

cookie od takich podmiotów trzecich. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten
temat, zapraszamy do odwiedzenia następującej
strony: http://www.youronlinechoices.com/pl/.
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników jest dokonywane przez Ferrero
Polska Commercial sp. z o.o., z siedzibą Warszawie, ul. Wiertnicza 126, 02-952,
działającą w charakterze administratora danych. Jeśli potrzebujesz dalszych
informacji dotyczących metod i celów przetwarzania danych oraz jak wykonywać
prawa przyznane użytkownikom na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO) i Rozporządzenia dotyczącego e-prywatności, prosimy
zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Rekomendujemy i zachęcamy Cię do
regularnego przeglądania naszej Polityki Plików Cookie, abyś zapoznał się z
wszelkimi zmianami do niej.
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