PONIŻEJ ZNAJDZIESZ INFORMACJE O SPOSOBACH WYKORZYSTANIA PLIKÓW
COOKIES ORAZ INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII UMOŻLIWIAJĄCYCH
KORZYSTANIE Z USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ
CYBERVIO
Informujemy, iż w celu optymalizacji i dopasowania treści dostępnych na naszej stronie internetowej
do indywidualnych potrzeb użytkownika, wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach
cookies na Państwa urządzeniach końcowych. Pliki cookies służą do zapisywania informacji
związanych z nawigacją komputera na stronie internetowej, którą możemy odczytać podczas
Państwa kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej. Są to informacje takie jak odwiedzone
podstrony, data i czas przebywania na danej podstronie naszego portalu, dokładna treść informacji,
z którymi się Państwo zapoznawali, Państwa preferencje ustalane na podstawie tego, co Państwo
przeglądali na naszej stronie internetowej. Możecie Państwo kontrolować wykorzystanie plików
cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Kontynuując korzystanie z naszej strony
internetowej, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie przez nas następujących danych:
• Unikalnego identyfikatora urządzenia,
• Adresu IP urządzenia mobilnego,
• Informacji o systemie operacyjnym urządzenia, z którego przeglądana jest nasza strona
internetowa,
• Informacji o Państwa lokalizacji i operatorze komórkowym (w zakresie dozwolonym przez
prawo).
Decydując się na korzystanie z naszej strony internetowej, bez dokonywania zmiany ustawień
przeglądarki, akceptujecie Państwo korzystanie z plików cookies. Uprzejmie prosimy o upewnienie
się, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami dotyczącymi prywatności danych.

➔ Zaakceptuj i kontynuuj
➔ Więcej informacji

Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Aby
świadczyć usługi na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych zainteresowań,
używamy ich do zbierania danych statystycznych w celu optymalizacji funkcjonalności strony
internetowej. Kliknij „Zaakceptuj i kontynuuj”, aby zaakceptować użycie plików cookies i przejść
bezpośrednio do naszej strony internetowej lub „Więcej informacji”, aby uzyskać szczegółowy opis
typów plików cookies używanych na naszej stronie internetowej, aby następnie zdecydować, który z
nich zaakceptować.
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WIĘCEJ INFORMACJI
Poniżej znajduje się lista plików cookies używanych na naszej stronie internetowej z podziałem na
poszczególne kategorie.
Proszę zdecydować, czy nasza strona internetowa może wykorzystywać funkcjonalne i/lub
reklamowe pliki cookies, jak opisano poniżej:
1. ŚCIŚLE NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES
Te pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej:
Przykłady działań dozwolonych:
✓ Zapewnienie bezpiecznej procedury logowania,
✓ Zapamiętywanie etapu, na którym Państwo byli podczas podejmowania działań za
pośrednictwem naszej strony internetowej.
Przykłady działań niedozwolonych:
 Zapewnienie spójnej i dopasowanej do potrzeb użytkowników strony internetowej,
 Zapisywanie danych logowania,
 Możliwość promowania komentarzy,
 Możliwość udostępniania strony w serwisach społecznościowych,
 Prezentowanie reklam pasujących do zainteresowań użytkownika.
2. FUNKCJONALNE PLIKI COOKIES
Te pliki cookies pozwalają nam analizować sposób korzystania ze strony internetowej w celu
pomiaru i poprawy jej wydajności.
Przykłady działań dozwolonych:
✓ Zapewnienie spójnej i dopasowanej do potrzeb użytkowników strony internetowej,
✓ Zapewnienie bezpiecznej procedury logowania,
✓ Zapamiętywanie etapu, na którym Państwo byli podczas podejmowania działań za
pośrednictwem naszej strony internetowej,
✓ Zapisywanie danych logowania.
Przykłady działań zabronionych:
 Prezentowanie reklamy dopasowanej do zainteresowań użytkownika
spersonalizowane),
 Możliwość promowania komentarzy,
 Możliwość udostępniania stron internetowych w serwisach społecznościowych.

(reklamy
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3. „REKLAMOWE” PLIKI COOKIES
Te pliki cookies są wykorzystywane przez agencje reklamowe do umieszczania reklam
dostosowanych do zainteresowań naszych użytkowników.
Przykłady działań dozwolonych:
✓ Możliwość udostępniania stron internetowych w serwisach społecznościowych,
✓ Prezentowanie reklam pasujących do zainteresowań użytkownika,
✓ Zapewnienie bezpiecznej procedury logowania,
✓ Zapamiętywanie etapu, na którym Państwo byli podczas podejmowania działań za
pośrednictwem naszej strony internetowej,
✓ Zapisywanie danych logowania,
✓ Możliwość promowania komentarzy.
Co mogą Państwo zrobić, jeśli nie chcą Państwo, by na Państwa urządzeniu były umieszczane pliki
cookies?
Odwiedzając naszą stronę internetową, zgadzają się Państwo się na wykorzystywanie przez nas
plików cookies zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie. Możecie Państwo jednak z
łatwością dostosować ustawienia prywatności, wybierając jedną z trzech opcji, zgodnie z którą pliki
cookies zostaną umieszczone na Państwa urządzeniu w opisany powyżej sposób.
Ważne jest, żeby wiedzieli Państwo, że można usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, jak również
zablokować umieszczenie na nim plików cookies w przyszłości. W tym celu należy zmienić ustawienia
przeglądarki internetowej
UWAGA! Wszystkie modyfikacje ograniczające wykorzystywanie plików cookies przez przeglądarkę,
będą miały widoczny efekt na Państwa odczucia związane z korzystaniem z naszej strony
internetowej, a część przygotowanych przez nas usług może nie funkcjonować poprawnie bądź
wcale!
Jakie rodzaje plików cookies są przez nas wykorzystywane oraz jak je klasyfikujemy?
Przygotowaliśmy listę rodzajów plików cookies używanych na naszej stronie internetowej, wraz z
przykładami, jak poszczególne ich typy są przez nas stosowane w celu ulepszenia i ułatwienia
użytkownikom korzystania z naszych usług. Wszystkie pliki cookies należą do jednego z dwóch
poniższych typów.
1) Pliki sesyjne – są usuwane po każdym zamknięciu przeglądarki.
2) Pliki trwałe – pozostają na urządzeniu przez dłuższy okres. Dzięki tym plikom jesteśmy w
stanie rozpoznać Państwa urządzenie, gdy ponownie odwiedzają Państwo naszą stronę
internetową.
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Aby odpowiedzieć na potencjalne pytania o sposób oraz różne rodzaje wykorzystywanych przez nas
plików cookies, poniżej przygotowaliśmy zestawienie kategorii plików cookies, wraz z przykładami.
KATEGORIA
Pliki cookies konieczne do funkcjonowania
strony internetowej

•

Te pliki pozwalają Państwu używać wszystkich
funkcji dostępnych na naszej stronie
internetowej. Wykorzystywane są m.in. by
umożliwić użytkownikom przenoszenie się
między różnymi częściami strony internetowej
bądź też logowanie się na stronie internetowej
przez użytkowników. Bez nich strona
internetowa
nie jest w stanie należycie
funkcjonować.
Pliki cookies ułatwiające korzystanie ze strony •
internetowej
Te pliki umożliwiają zapamiętanie dokonanych
wyborów oraz służą do zapewnienia
użytkownikom bardziej spersonalizowanej
usługi. Nie służą one do śledzenia Państwa
aktywności na innych stronach internetowych,
ani też do zbierania informacji w celach
marketingowych.

Pliki cookies służące do optymalizacji i
targetowania reklamy

PRZYKŁAD
Każdy zarejestrowany użytkownik otrzymuje
swój identyfikator. Dzięki tej procedurze,
jesteśmy w stanie zidentyfikować go przy
każdej wizycie na naszej stronie
internetowej, dzięki czemu nie musi się za
każdym razem ponownie logować.

Nadajemy
indywidualny
identyfikator
każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi
naszej strony internetowej. Jest on
następnie używany by udostępniana przez
nas zawartość i oferty były oparte o
indywidualne profile i preferencje naszych
użytkowników.
Użytkownik
może
zaoszczędzić czas, dzięki docierającym do
niego
informacjom
i
reklamom
dostosowanym do jego preferencji i
wyborów, jakich dokonał uprzednio na
naszej stronie internetowej. Te pliki cookies
są również używane do analizy wewnątrzadministracyjnej.
Nie wykorzystujemy reklam od osób trzecich na
stronie
internetowej,
przez
co
nie
wykorzystujemy
plików
cookies
do
targetowania reklam, jednak wykorzystujemy je
do wykonywania analiz dotyczących strony
internetowej.

Te pliki umożliwiają nam zrozumienie, jak
użytkownicy korzystają z naszej strony
internetowej, dzięki czemu możemy starać się ją
ulepszać. Dzięki użytkownikom, którzy zgadzają
się na wykorzystanie tego rodzaju plików W tej kategorii możemy wyróżnić dwie
cookies, możemy próbować różnego rodzaju podkategorie plików cookies:
pomysłów, aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby
➢ Cookies służące do analizy:
naszych klientów. Możemy również wykorzystać
✓ Referrer URL strony internetowej
to do analizy celów, w jakich użytkownicy
wewnętrznej
–
używane do
korzystają z naszej strony internetowej.
przechowywania
adresu
URL
Te pliki są również wykorzystywane, by
poprzednio odwiedzonej podstrony.
dostarczyć Państwu reklamę najbardziej
Pozwala nam śledzić jak użytkownicy
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odpowiadającą Państwa zainteresowaniom.
Dzięki ich wykorzystaniu możemy upewnić się,
że prawie zawsze będziecie Państwo widzieli
reklamy potencjalnie skierowane właśnie do
Państwa. Ponadto, dzięki tym plikom możemy
mierzyć efektywność kampanii reklamowych.
Przykładowo, dzięki tym plikom lepiej wiemy
jakiego rodzaju strony internetowe odwiedzano
z Państwa urządzenia, oraz jakie reklamy mogą
do Państwa pasować. Pliki te nie zawierają
danych osobowych i dotyczą wyłącznie
urządzenia, z którego przeglądacie Państwo
naszą stronę internetową. Tym samym,
informacja, jaka do nas dociera jest anonimowa,
i jest wyłącznie wykorzystywana, aby ulepszyć
pracę naszej strony internetowej.
Tego rodzaju pliki są również wykorzystywane
przez inne strony internetowe, w celu
podobnym do powyższego. Pamiętajcie
Państwo jednak – pliki te są anonimowe i
dotyczą urządzenia, a nie danych Państwa
dotyczących.

poruszają się po naszej stronie
internetowej
oraz
czym
są
najbardziej zainteresowani,
✓ Referrer URL strony zewnętrznej –
pozwala nam przechować adres URL
strony internetowej, z której
użytkownicy dostają się do naszego
portalu. Dzięki temu wiemy, w jaki
sposób użytkownicy dostają się na
naszą stronę, przez co możemy
umieszczać nasze reklamy w
najbardziej
zoptymalizowanych
miejscach,
✓ Historia przeglądanych adresów URL
– pozwala nam przechować historię
stron internetowych odwiedzonych
przez użytkownika,
✓ Pliki cookies niezarejestrowanych
użytkowników strony internetowej –
pozwala nam analizować sposób, w
jaki niezarejestrowani użytkownicy
wykorzystują
naszą
stronę
internetową, przez co możemy
dostosować się do preferencji
wszystkich gości naszej strony
internetowej,
✓ Pliki cookies zarządzania sesją – te
pliki umożliwiają nam śledzenie akcji
użytkownika na naszych stronach
internetowych w trakcie sesji
przeglądarki (co oznacza okres od
otwarcia przeglądarki do jej
zamknięcia). Te pliki są tworzone
tymczasowo, a ich usunięcie
następuje
po
zamknięciu
przeglądarki.
➢ Pliki cookies osób trzecich, które mogą
być
także
użyte
na
stronach
internetowych
zewnętrznych,
a
podmioty zewnętrzne mogą używać ich
na naszej stronie internetowej:
✓ Strony
internetowe
mediów
społecznościowych
–
strony
internetowe
mediów
społecznościowych
mogą
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przechowywać
informacje
o
użytkownikach.
Może to dotyczyć aktywności takich
jak kliknięcie przycisku „lubię to” na
naszej
stronie
internetowej.
Zalecamy zapoznanie się z polityką
prywatności
takich
stron
internetowych
przed
ich
wykorzystaniem. Nie jesteśmy w
stanie
kontrolować
polityki
prywatności
mediów
społecznościowych.
✓ Nasze reklamy na innych stronach
internetowych – pliki cookies mogą
być umieszczone na innych stronach
internetowych niż nasza, dzięki
czemu
jesteśmy
w
stanie
kontrolować efektywność naszej
reklamy.

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI
Mamy na uwadze, iż ochrona prywatności danej osoby w Internecie jest ważna nie tylko ze względu
na najnowsze regulacje prawne, ale ma również wpływ na przyszłość biznesu internetowego i
sprawia, że użytkownicy czują, że ich dane osobowe są w Internecie chronione w takim stopniu jak w
realnym świecie. Niniejsze oświadczenie o prywatności zostało stworzone w celu wykazania naszego
zaangażowania w ochronę indywidualnych praw w zakresie ochrony danych osobowych i
prywatności.
Czy cała zawartość naszej strony jest zgodna z polityką prywatności?
Nasza strona internetowa może zawierać linki do zagranicznych stron internetowych. Nie ponosimy
odpowiedzialności za zawartość tych stron oraz ich praktyk dotyczących polityki prywatności. W
związku z tym, zalecamy uważne przeczytanie oświadczeń o ochronie prywatności zagranicznych
stron internetowych.
Czego dotyczy niniejsze oświadczenie o prywatności?
Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy danych osobowych przekazywanych do nas lub danych
mających związek z danymi osobowymi.
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Co robimy z Państwa danymi osobowymi?
Przetwarzamy dane osobowe dostarczone przez użytkownika tylko w sposób przedstawiony w
niniejszym oświadczeniu o prywatności, jak również określonym w naszej polityce prywatności.
Przetwarzanie danych osobowych naszych Klientów opiera się na stosunkach prawnych łączących nas
z naszymi kontrahentami lub na podstawie zgody Klienta. W wyjątkowych okolicznościach podstawą
prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz uzasadniony interes prawny jako
administratora danych.
Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Po wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych będziemy przechowywać
Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 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).
W żadnym wypadku nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to
wymagane do realizacji celów określonych w niniejszym dokumencie, jak również w dokumentach
podpisanych przez Klientów.
Mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystaniu przez nas Państwa danych osobowych, nawet jeśli mamy
ku temu uzasadniony interes prawny.
Niemniej jednak może się zdarzyć, że nasz interes prawny będzie nadrzędny od wniesionego przez
Państwa sprzeciwu. W takim przypadku nadal będziemy upoważnieni do przetwarzania Państwa
danych osobowych.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, przestaniemy
przetwarzać je w momencie jej wycofania.
Może zaistnieć sytuacja, w której będziemy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych
osobowych przez wiążące przepisy prawne. W przypadku wystąpienia z roszczeniami prawnymi
jesteśmy upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych do końca odpowiedniego
okresu przechowywania lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.
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