
 

 

POLITYKA VICTAULIC DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE 

Ostatnia aktualizacja: 10 Stycznia 2020 r 

 

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie, tzw. ciasteczek („Zasady dot. plików cookie” lub „Nota 

dot. ciasteczek”) odnosi się do Victaulic oraz wszystkich jej globalnych spółek zależnych i podmiotów 

powiązanych (zbiorczo: „Victaulic”, „My”, „Nas” lub „Nasze").    

Tak jak większość firm, używamy plików cookie i podobnych technologii. Niniejsze zasady dotyczą 

plików cookie i podobnych technologii wykorzystywanych na naszej stronie internetowej („Witryna”) 

i w obsługiwanych przez nas aplikacjach mobilnych. Dodatkowe informacje na temat sposobu 

wykorzystywania, przechowywania, ujawniania i przetwarzania danych osobowych, które 

uzyskujemy za pośrednictwem naszej Witryny lub w związku z korzystaniem z niej, znajdują się w 

naszej Polityce prywatności.   

Przy pierwszej wizycie z określonych jurysdykcji na naszej Witrynie wyświetlana jest wiadomość na 

temat korzystania z plików cookie i podobnych technologii. Użytkownik potwierdza, że rozumie i 

wyraża zgodę na użycie tych technologii, klikając „Akceptuję pliki cookie” zgodnie z informacjami 

przedstawionymi w niniejszej Polityce dot. plików cookie.  

Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (patrz poniżej „Jak kontrolować pliki 

cookie”). Użytkownik wybierając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki może zablokować lub 

ograniczyć użycie plików cookie, a także w dowolnym momencie może usunąć istniejące pliki cookie 

ze swojego urządzenia. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookie może spowolnić 

lub uniemożliwić prawidłowe działanie niektórych funkcji Witryny.  

1. Pliki cookie 

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zawierające ciąg znaków umieszczane na komputerze lub 

urządzeniu mobilnym użytkownika podczas odwiedzania przez niego naszej Witryny. Pliki cookie 

pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę użytkownika, który odwiedza naszą Witrynę i mogą 

przechowywać preferencje użytkownika oraz inne informacje, ale nie mają dostępu do dysku 

twardego komputera użytkownika ani do plików cookie utworzonych przez inne witryny. 

Pliki cookie umieszczone przez właściciela witryny internetowej (w tym przypadku Victaulic) 

nazywane są „własnymi plikami cookie”. Pliki cookie umieszczane przez podmioty inne niż właściciel 

witryny internetowej nazywane są „plikami cookie podmiotów trzecich”. Pliki cookie podmiotów 

trzecich umożliwiają dostarczanie na Witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem oferowanych 

przez podmiot trzeci funkcji i funkcjonalności (np. treści reklamowe, odnośniki do portali 

społecznościowych i funkcje analityczne). 

2. Wykorzystywane przez nas pliki cookie 

Pliki cookie przechowują między innymi informacje o preferencjach użytkownika, ale przede 

wszystkim ułatwiają korzystanie z naszej Witryny. Wykorzystujemy pliki cookie, aby lepiej 

dostosować nasze treści do zainteresowań użytkowników. Nasze pliki cookie umożliwiają nam 
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powiązanie korzystania z naszej Witryny przez użytkownika z uprzednio przesłanymi do nas przez 

niego jego Danymi osobowymi.  

Informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie, pozwalają nam na statystyczną analizę 

korzystania z naszej Witryny oraz na udoskonalanie i dostosowywanie naszych treści i ofert. Strony 

trzecie otrzymują od nas informacje zebrane za pomocą plików cookie jedynie w formie zbiorczej bez 

możliwości identyfikacji poszczególnych użytkowników.  

Określone kategorie plików cookie własnych i stron trzecich umieszczane przez naszą Witrynę oraz 

realizowane przez nie cele zostały opisane w poniższej tabeli:  

Rodzaj pliku cookie Podmiot 

obsługujący  

Jak odrzucić pliki cookie  

Ściśle niezbędne pliki cookie 

Ściśle niezbędne pliki cookie są to 

pliki cookie niezbędne do 

prawidłowego działania naszej 

Witryny. Należą do nich np. pliki 

cookie umożliwiające zalogowanie 

się do zabezpieczonych części 

naszej witryny, korzystanie z funkcji 

czatu z obsługą klienta, korzystania 

z koszyka zakupowego lub 

płatności elektronicznych. 

- Victaulic Tego rodzaju pliki cookie są ściśle niezbędne 

do świadczenia naszych usług za 

pośrednictwem Witryny, dlatego użytkownik 

nie może ich odrzucić. Użytkownik możne je 

zablokować bądź usunąć, zmieniając 

ustawienia swojej przeglądarki (zgodnie z 

opisem poniżej w części 3 „Jak kontrolować 

pliki cookie“). 

Funkcjonalne i wydajnościowe 

pliki cookie 

Tego rodzaju piliki cookie są 

używane do rozpoznawania 

użytkownika, kiedy ponownie 

odwiedza naszą Witrynę. 

Umożliwia nam to odpowiednią 

personalizację wyświetlanych treści 

oraz zapamiętanie preferencji 

użytkownika (np. wybór języka lub 

regionu), ale nie jest niezbędne do 

korzystania z Witryny. 

- Victaulic Użytkownik możne zablokować bądź usunąć 

te pliki cookie, zmieniając ustawienia swojej 

przeglądarki (zgodnie z opisem poniżej w 

części 3 „Jak kontrolować pliki cookie“). 
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Analityczne pliki cookies 

Ten rodzaj plików cookie zbiera 

informacje o sposobie, w jaki 

użytkownicy uzyskują dostęp do 

Witryny i poruszają się po niej. Te 

pliki cookie mogą również zbierać 

informacje o witrynach, które 

użytkownik odwiedził przed 

wejściem na naszą Witrynę. 

Zebrane w ten sposób informacje 

wykorzystujemy w formie zbiorczej 

do udoskonalania funkcjonowania 

naszej Witryny lub 

dostosowywania jej do 

zainteresowań użytkownika. 

- Victaulic 

- Google 

Analytics 

- Google Tag 

Manager 

- Adobe Dynamic 

Tag Manager 

- Piwik 

- Hotjar 

Użytkownik możne zablokować bądź usunąć 

te pliki cookie, zmieniając ustawienia swojej 

przeglądarki (zgodnie z opisem poniżej w 

części 3 „Jak kontrolować pliki cookie“). 

Można również skorzystać z poniższych 

linków, aby zablokować te pliki cookie: 

- Google: 

https://tools.google.com/dlpage/gaopto

ut  

- Adobe: 

https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-

out.html?red=a 

 

- Piwik:             

https://matomo.org/privacy-

policy/#optout 

 

- Hotjar: 

https://www.hotjar.com/legal/complianc

e/opt-out 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html?red=a
https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html?red=a
https://matomo.org/privacy-policy/#optout
https://matomo.org/privacy-policy/#optout
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out


 

4 

Reklamowe pliki cookie 

Ten rodzaj plików cookie umożliwia 

wyświetlanie na Witrynie reklam 

dostosowanych do preferencji 

użytkownika. Reklamowe pliki 

cookie zapobiegają powtarzaniu się 

tych samych reklam i zapewniają, 

że reklamy są prawidłowo 

wyświetlane. Niektóre pliki cookie 

stron trzecich śledzą aktywność 

użytkowników na różnych stronach 

internetowych i umożliwiają 

wyświetlenie reklam 

odpowiadającym jego 

zainteresowaniom.  

- Simpli.fi 

- Doubleclick 

- TradeDesk 

Użytkownik możne zablokować bądź usunąć 

te pliki cookie, zmieniając ustawienia swojej 

przeglądarki (zgodnie z opisem poniżej w 

części 3 „Jak kontrolować pliki cookie“). 

Można również skorzystać z poniższych 

linków, aby zablokować te pliki cookie: 

- Simpli.fi:                                                                       

https://app.simpli.fi/opt-out 

- Doubleclick: 

https://www.google.com/settings/ads/pl

ugin  

- TradeDesk:                        

http://www.adsrvr.org/ 

Ponadto, można skorzystać z możliwości 

wyboru reklamowych plików cookie na 

stronach: 

- http://www.aboutads.info/choices/,  

- http://www.networkadvertising.org/choi

ces/; lub 

- http://youronlinechoices.com/. 

https://app.simpli.fi/opt-out
https://www.google.com/settings/ads/plugin
https://www.google.com/settings/ads/plugin
http://www.adsrvr.org/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://youronlinechoices.com/
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Pliki cookie mediów 

społecznościowych 

Tego rodzaju pliki cookie służą do 

integracji mediów 

społecznościowych w naszej 

Witrynie i mogą także służyć do 

tworzenia reklam.  

- Facebook 

Connect 

- Facebook 

Custom 

Audience 

- Twitter 

- LinkedIn 

- YouTube 

Użytkownik możne zablokować bądź usunąć 

te pliki cookie, zmieniając ustawienia swojej 

przeglądarki (zgodnie z opisem poniżej w 

części 3 „Jak kontrolować pliki cookie“). 

Można również skorzystać z poniższych 

linków, aby zablokować te pliki cookie: 

- Facebook 

https://www.facebook.com/ads/settings 

- Twitter:  

https://twitter.com/personalization   

- LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/psettings/gue

st-controls?trk   

- YouTube: 

https://www.google.com/intl/en/policies

/technologies/cookies/  

 

3. Jak kontrolować pliki cookie  

Przy pierwszej wizycie z określonych jurysdykcji na naszej Witrynie wyświetlana jest wiadomość na 

temat korzystania z plików cookie i podobnych technologii. Użytkownik potwierdza, że rozumie i 

wyraża zgodę na użycie tych technologii, klikając „Akceptuję pliki cookie” zgodnie z informacjami 

przedstawionymi w niniejszej Polityce dot. plików cookie.  

Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Należy jednak pamiętać, że brak zgody 

może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności naszej Witryny. 

Użytkownik może skorzystać z tego prawa, klikając na link odrzucenia wybranej kategorii plików 

cookie, który znajduje się w powyższej tabeli z opisami plików cookie lub przez wybranie 

odpowiednich ustawień swojej przeglądarki, co umożliwi odrzucenie wybranych lub wszystkich 

plików cookie. 

Proszę kliknąć poniższe linki, aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami dla najpopularniejszych 

przeglądarek: 

• Microsoft Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies  

• Google Chrome:  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 

https://www.facebook.com/ads/settings
https://twitter.com/personalization
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls?trk
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls?trk
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/cookies/
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/cookies/
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%253DDesktop&hl=en
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• Mozilla Firefox:  

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  

• Apple Safari:   

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US   

Ponadto, można skorzystać z możliwości wyboru reklamowych plików cookie, odwiedzając: 

• http://www.aboutads.info/choices/,  

• http://www.networkadvertising.org/choices/; lub  

• http://youronlinechoices.com/. 

4. Sygnały nawigacyjne 

Pliki cookie nie są jedynym sposobem na rozpoznawanie i śledzenie użytkowników odwiedzających 

naszą Witrynę. Korzystamy również z innym podobnych technologii np. z sygnałów nawigacyjnych 

(nazywanych także „pikselami monitorującymi”, „czystymi plikami GIF“) to niewidoczne, niewielkie 

elementy graficzne (zwykle jednopikselowe znaczniki) dostarczane przez przeglądarkę internetową 

lub wiadomości e-mail zwykle razem z plikiem cookie. 

Sygnały nawigacyjne między innymi pozwalają nam monitorować przechodzenie przez użytkownika z 

jednej z naszych podstron Witryny na inną, śledzić dostęp do naszych wiadomości, identyfikować 

źródła reklamowe wyświetlane na witrynie strony trzeciej, z których użytkownik trafił na naszą 

Witrynę, mierzyć skuteczność reklam oraz doskonalić funkcjonalności naszej Witryny.   

5. Reklamy ukierunkowane  

Proszę wziąć pod uwagę to, że podmioty trzecie (np. sieci reklamowe, zewnętrzni dostawcy 

rozwiązań analitycznych itp.) wykorzystują pliki cookie, nad którymi nie mamy kontroli. Te pliki 

cookie z reguły są plikami analitycznymi/wydajnościowymi lub ukierunkowanymi. Te podmioty 

zewnętrzne mogą wykorzystać informacje o wizytach użytkownika na naszej Witrynie oraz innych 

witrynach do wyświetlania odpowiednich treści reklamowych dotyczących produktów i usług, które 

mogą zainteresować użytkownika. Mogą one również zastosować technologię, która 

wykorzystywana jest do pomiaru skuteczności reklam.  

6. Zmiany niniejszej Polityki dot. plików cookie 

Informacje o wszelkich zmianach, jakie wprowadzimy do naszej Polityki dot. plików cookie w 

przyszłości, będą publikowane na niniejszej stronie i, w stosownych przypadkach, przekazywane 

użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Proszę często sprawdzać naszą Witrynę, aby 

pozostawać na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami i zmianami niniejszej Polityki dot. plików cookie. 

7. Nasze dane kontaktowe 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://youronlinechoices.com/
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W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki lub praktyk Victaulic w zakresie 

danych, należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności lub skontaktować się z naszym Zespołem 

pod adresem privacy@victaulic.com.  

 

mailto:privacy@victaulic.com
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