
Narzędzia wykorzystywane na stronie 

Google Analytics 

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez 

Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez 

cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam 

przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP 

zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych 

państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych 

przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu 

operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez 

użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia 

innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora 

strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi 

posiadanymi przez Google. 

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów 

dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i 

Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym 

interesie operatora strony. 

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu 

operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą 

odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, 

możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie. 

Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i 

danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez 

Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl (Browser Add On), aby wyłączyć Google Analytics.  

Korzystanie z Google Ads 

Nasza strona korzysta z Google Conversion Tracking. Jeśli dotarłeś do naszej strony za pośrednictwem 

reklamy wysłanej przez Google, Google Ads ustawi plik cookie na Twoim komputerze. Śledzący plik 

cookie jest wykorzystywany, gdy użytkownik kliknie reklamę obsługiwaną przez Google. Przedmiotowe 

pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli 

użytkownik odwiedzi niektóre strony w naszej witrynie i plik cookie nie wygasł, my i Google możemy 

rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads 

otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny reklamodawców Ads. 

Informacje zebrane przy użyciu pliku cookie do przekierowania służą do generowania statystyk 

przekierowań dla reklamodawców Ads, którzy wykorzystują taką funkcjonalność. Klienci są 

informowani jedynie o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani 

na stronę. Nie otrzymują jednak informacji, które identyfikują użytkowników. 

Jeśli nie chcesz, aby weryfikowano Twój ruch na stronie, zmień ustawienia przeglądarki np. poprzez 

blokowanie plików cookie z domeny „googleleadservices.com”. 



Pamiętaj, że nie możesz zrezygnować z wykorzystania plików cookie, jeśli chcesz nadal rejestrować 

dane pomiarowe. Jeśli usunąłeś wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić 

odpowiedni plik cookie. 

Pomiar zmian za pomocą piksela Facebooka  

Za Twoją zgodą używamy „piksela akcji użytkownika” zwanego „pikselem Facebooka”, tj. usługi 

dostarczanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) na 

naszej stronie internetowej. Z jej pomocą możemy śledzić działania użytkowników po obejrzeniu lub 

kliknięciu przez nich reklamy na Facebooku. Pozwala nam to śledzić skuteczność reklamy na 

Facebooku, co wykorzystujemy do celów statystycznych i badań rynku. Dane zebrane w ten sposób są 

dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są 

jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy zgodnie z naszą wiedzą. 

Facebook może łączyć te dane z kontem na Facebooku, a także wykorzystywać do własnych celów 

reklamowych, zgodnie z polityką prywatności Facebooka. Możesz uniemożliwić Facebookowi i jego 

podmiotom stowarzyszonym możliwość wyświetlania reklam na Facebooku i poza nim.  

Zgoda ta może być wyrażona wyłącznie przez użytkowników w wieku powyżej 13 lat. Jeśli jesteś 

młodszy, prosimy o zwrócenie się do opiekunów o jej wyrażenie.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Facebook gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami 

dotyczącymi ochrony danych, kliknij tutaj. 

CRITEO 
 

Na naszych stronach internetowych, dzięki technologiom Criteo GmbH, Gewürzmühlstraße 11, 80538 

Monachium są gromadzone i przechowywane w celach marketingowych spseudonimizowane 

informacje o zachowaniu internautów podczas surfowania. Dane te są zapisywane w plikach cookie na 

urządzeniu użytkownika. Gromadzone są dane związane np. z Twoimi przeglądaniami, takich jak 

produkty, które były przeglądane, umieszczane w koszyku czy kupowane. Criteo łączy te dane z 

unikalnym identyfikatorem, czyli cookie identyfikacyjnym lub inną podobną technologią (taką jak 

mobilne identyfikatory reklamowe i technologie inne niż cookie), w zależności od środowiska 

nawigacyjnego użytkownika. 

 

Z Polityką prywatności Criteo zapoznasz się tutaj. Możesz także wyłączyć personalizowanie 

wyświetlanych Ci reklam klikając tutaj.   

 

Afiliacja 

 

Na naszych stronach mogą pojawić się reklamy podmiotów trzecich w postaci linków afiliacyjnych, 

bannerów afiliacyjnych. W celu prawidłowego działania programu afiliacyjnego, na Stronie mogą 

wystąpić pliki cookies następujących firm: Trade Tracker oraz Webe Partners.  

 

Z Polityką prywatności Trade Tracker zapoznasz się tutaj. 

Z Polityką prywatności Webe Partners zapoznasz się tutaj. 

 

Chat i szybkie odzwonienie 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/
https://tradetracker.com/pl/privacy-policy/
https://webepartners.pl/polityka-prywatnosci/


W celu łatwiejszego kontaktu na naszych tronach umożliwiamy kontakt za pomocą Livehelp oraz Focus 

SiteCall.  

 

Z Polityką prywatności Livehelp zapoznasz się tutaj. 

Z Polityką prywatności Focus Telecom zapoznasz się tutaj. 

 

Logi serwera 

 Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym 

przechowywana jest Strona. 

 Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują 

m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej 

i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. 

 Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

 Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi 

ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. 

 Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, 

a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania 

serwerem. 

 

https://www.livehelp.it/en/privacy
https://sitecall.eu/privacy_policy/

