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Polityka plików COOKIE
Data wejścia w życie:
25 maja 2018
Sugart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(„Spółka”) szanuje
Pana/Pani prywatność. Kiedy odwiedza Pan/Pani, uzyskuje dostęp lub
korzysta z witryny internetowej, witryny mobilnej, elektronicznego
newslettera lub widżetu przenoszącego do Polityki dotyczącej plików cookie
(łącznie „Witryna”), zbieramy informacje w sposób automatyczny.
Informacje zbieramy za pośrednictwem plików cookie, sygnałów
nawigacyjnych lub innych technologii śledzenia (łącznie „Pliki cookie”).
Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, w jaki sposób
wykorzystujemy pliki cookie i jak można je kontrolować. Możemy ją
regularnie aktualizować. Prosimy spojrzeć na Datę wejścia w życie
zamieszczoną na górze strony, aby zobaczyć, kiedy dokonano ostatniej
aktualizacji niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie.
Wykorzystywanie przez nas plików cookie może wiązać się z przetwarzaniem
Danych osobowych (tj. wszystkich informacji dotyczących zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osoby). Aby uzyskać więcej informacji na
temat naszych praktyk ochrony danych, należy zapoznać się z naszą Polityką
prywatności [tu link URL do strony z publiczną polityką prywatności].
Czym są pliki COOKIE?
Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który witryna internetowa wysyła do
komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Internetem,
aby nadać niepowtarzalny identyfikator przeglądarce odwiedzającego lub
przechowywać informacje w przeglądarce. „Sygnał nawigacyjny” łączy
witryny internetowe z serwerami i może być wykorzystywany do przesyłania
informacji zebranych za pomocą plików cookie z powrotem na serwer
internetowy.
Jakie informacje pozyskujemy za pomocą plików COOKIE?
Do informacji, które zbieramy za pomocą plików cookie, mogą należeć:
adresy IP, identyfikatory reklam urządzenia mobilnego, specyfikacje
przeglądarki, specyfikacje urządzenia, system operacyjny, preferencje
językowe, odsyłające adresy URL, rejestry działań podjętych w naszej
Witrynie, takich jak treść, na którą się klika podczas przeglądania Witryny,
oraz daty i czas dostępu lub korzystania z Witryny.
Do jakich celów wykorzystujemy pliki COOKIE?
Aby wydajnie działać, nasza Witryna korzysta z plików cookie. Na przykład
pliki cookie mogą Pana/Panią rozpoznawać i zapamiętywać ważne
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informacje, które sprawią, że korzystanie z naszej Witryny będzie
wygodniejsze, takie jak zapamiętywanie preferencji. Pozyskiwane dzięki
plikom cookie informacje powiedzą nam, na przykład, czy korzystał/a
Pan/Pani już z naszej Witryny, z jakiego kraju łączy się Pan/Pani z Witryną
oraz jakie treści Pana/Panią interesują. Powiedzą nam również, czy
otworzył/a Pan/Pani wysłaną przez nas do Pana/Pani wiadomość
e-mail, co Pan/Pani wyszukiwał/a oraz jakie reklamy mógł/mogła Pan/Pani
zobaczyć w naszej Witrynie. Ponadto pliki cookie pozwalają nam wyświetlać
istotną treść, dostarczać reklamy oraz poprawiać Pana/Pani internetowe
doświadczenia.
Możemy także wykorzystywać pliki cookie, aby połączyć informacje na temat
Pana/Pani korzystania z Witryny z Danymi osobowymi, które o Panu/Pani
posiadamy. Na przykład, jeżeli poprosi nas Pan/Pani o dostarczanie
informacji dotyczących przyszłych produktów lub promocji, pliki cookie
umożliwią nam dostosowanie dostarczanych Panu/Pani materiałów w
oparciu o wcześniejsze internetowe zainteresowania i preferencje.
Z jakich plików COOKIE korzystamy?
● Niezbędne pliki cookie . Te pliki cookie są niezbędne Witrynie, aby
ułatwić nam przeprowadzenie procesów uwierzytelniania, rejestracji i
logowania oraz umożliwić Panu/Pani przeglądanie Witryny lub korzystanie z
jej funkcji. Bez tych plików cookie może nie być Pan/Pani w stanie w pełni
korzystać z naszych usług lub funkcji, a Witryna nie będzie działać tak
płynnie, jak byśmy tego chcieli. Niezbędne pliki cookie w Witrynie mogą
zbierać zaszyfrowane identyfikatory sesji użytkownika, identyfikatory
urządzeń, informacje demograficzne, identyfikatory logowania oraz
informacje konieczne do weryfikacji użytkowników w wielu Witrynach. Te
pliki cookie to głównie pliki tymczasowe usuwane po każdej sesji.
● Pliki cookie związane z funkcjonalnością . W pewnych okolicznościach
możemy wykorzystywać pliki cookie związane z funkcjonalnością, aby
umożliwić nam zapamiętanie dokonywanych przez Pana/Panią wyborów
podczas przeglądania Witryny, aby dostarczyć udoskonaloną i bardziej
spersonalizowaną treść i funkcje (takie jak dostosowanie konkretnej witryny
internetowej, zapamiętanie, czy zaprosiliśmy Pana/Panią do udziału w
promocji) oraz inne wybrane przez Pana/Panią usługi, takie jak oglądanie
filmu lub komentowanie bloga. Aby zezwolić Panu/Pani na połączenie z
Witryną, nasze serwery otrzymują i zapisują informacje o Pana/Pani
komputerze, urządzeniu i przeglądarce, potencjalnie włączając w to adres IP,
rodzaj przeglądarki i inne informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania.
Jeżeli uzyskuje Pan/Pani dostęp do Witryny z mobilnego lub innego rodzaju
urządzenia, możemy zbierać niepowtarzalne identyfikatory przypisane
urządzeniu („UDID”), dane geolokalizacji lub inne informacje o ruchu tego
urządzenia. Pliki cookie związane z funkcjonalnością pomagają nam, na
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przykład, poprawiać wizyty w Witrynie, wykorzystywać dane do logowania,
aby automatycznie logować użytkownika, określić przybliżoną lokalizację
urządzenia podczas sesji, liczbę oglądanych artykułów oraz przechowywać
ustawienia dotyczące wybranego języka.
● Analityczne pliki cookie . My oraz nasi usługodawcy mogą
wykorzystywać analityczne pliki cookie, aby zbierać informacje o Pana/Pani
wykorzystaniu Witryny celem tworzenia raportów i statystyk wydajności
Witryny oraz prezentowania Panu/Pani treści dostosowanych do Pana/Pani
zainteresowań. Analityczne pliki cookie zbierają informacje takie jak adres
IP, rodzaj urządzenia, system operacyjny, odsyłające adresy URL, informacje
dotyczące kraju, datę i czas odwiedzin witryny oraz informacje dotyczące
najczęściej odwiedzanych witryn. Te informacje umożliwiają nam określenie
liczby naszych odbiorców i zobaczenie ogólnych wzorców użytkowania
Witryny, pomagają nam zapisać wszelkie trudności, jakie może Pan/Pani
mieć z Witryną oraz pokazują nam skuteczność naszych reklam.
● Pliki cookie związane z reklamą . My i nasi usługodawcy możemy
wykorzystywać pliki cookie związane z reklamą, aby dostarczać reklamy,
które uznajemy za istotne dla Pana/Pani i związane z Pana/Pani
zainteresowaniami. Na przykład możemy wykorzystywać pliki cookie
związane z reklamą, aby personalizować reklamy i treści widoczne w naszej
Witrynie, prowadzić reklamę behawioralną, ograniczyć liczbę wyświetleń tej
samej reklamy w naszej Witrynie, pomóc zmierzyć skuteczność naszych
kampanii reklamowych oraz przeprowadzić badania rynku. Te pliki cookie
zapamiętują oglądane lub zakupione przez Pana/Panią artykuły w Witrynie
oraz w innych witrynach internetowych. Aby uzyskać więcej informacji na
temat plików cookie związanych z reklamą oraz sposobu rezygnacji, należy
odwiedzić następujące witryny internetowe:
Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/choices/
Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/
European Interactive Digital Advertising Alliance:
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
W jaki sposób strony trzecie wykorzystują pliki COOKIE w witrynie?
W pewnych okolicznościach możemy współpracować ze stronami trzecimi,
aby świadczyć usługi w naszej Witrynie. Na przykład korzystamy z usług
analitycznych wspieranych przez zewnętrzne spółki, które generują
analityczne pliki cookie w naszym imieniu. Możemy nie mieć dostępu do tych
plików cookie, ale możemy wykorzystywać informacje statystyczne powstałe
na skutek wykorzystania plików cookie dostarczonych przez strony trzecie w
celu dostosowywania treści i do innych celów określonych powyżej. Te spółki
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mogą także przekazywać niniejsze informacje innym stronom, w przypadku
gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa lub gdy takie strony
przetwarzają informacje w ich imieniu. Zewnętrzni reklamodawcy i inne
organizacje mogą także korzystać ze swoich plików cookie, aby zbierać
informacje o Pana/Pani aktywności w naszej Witrynie i/lub reklamach, na
które Pan/Pani kliknął/kliknęła. Te informacje, które mogą zostać połączone
z innymi informacjami pozyskanymi od stron trzecich, mogą być
wykorzystywane do obsługi reklam w naszej Witrynie i witrynach
internetowych stron trzecich, które uznano za najbardziej dla Pana/Pani
interesujące w oparciu o wyświetlaną przez Pana/Panią treść. Zewnętrzni
reklamodawcy mogą także wykorzystywać te informacje do pomiaru
skuteczności ich reklam oraz śledzenia zbiorczych statystyk użytkowania.
Możemy nie mieć kontroli nad tymi plikami cookie stron trzecich, a sposób
ich wykorzystania może podlegać polityce prywatności korzystających z nich
stron trzecich. Aby poznać te pliki cookie i wyłączyć lub sprzeciwić się
wykorzystywaniu plików cookie stron trzecich, prosimy zapoznać się z
odpowiednią polityką prywatności lub polityką dotyczącą plików cookie w
witrynach internetowych stron trzecich wymienionych powyżej.

Jak może Pan/Pani zarządzać plikami COOKIE?
Może Pan/Pani wyłączyć przesyłanie plików cookie na Pana/Pani urządzenie,
wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Większość
przeglądarek poinformuje Pana/Panią o sposobie akceptacji nowych plików
cookie, sposobie informacji o otrzymaniu nowego pliku Cookie oraz sposobie
wyłączenia istniejących plików cookie. W przeglądarce Microsoft Internet
Explorer można to zrobić, wybierając „Narzędzia/Opcje internetowe” i
przeglądając ustawienia prywatności lub wybierając „Usuń pliki cookie”. W
przypadku innych przeglądarek można dowiedzieć się, jak to zrobić, klikając
„Pomoc” w menu przeglądarki lub odwiedzając witrynę internetową:
www.allaboutcookies.org. Należy zauważyć, że po wyłączeniu lub
zablokowaniu niektórych lub wszystkich plików cookie, niektóre funkcje
Witryny mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem lub mogą nie mieć
dostępu do funkcji lub personalizacji dostępnych za pośrednictwem Witryny.
Ponadto analitycznymi plikami cookie można również zarządzać za
pośrednictwem:
https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html
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Kontakt
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Danych osobowych za
pomocą wykorzystania plików cookie jest:
Sugart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Trakt Brzeski 117A, Zakręt, 05-077 Warszawa-Wesoła
Polska
W przypadku pytań dotyczących naszego wykorzystania plików cookie,
prosimy o kontakt w następujący sposób:
● za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@sugart.com.pl
● Można także przesłać nam wiadomość na adres:
Sugart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Trakt Brzeski 117A, Zakręt, 05-077 Warszawa-Wesoła, Polska
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