POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. I N F O R M ACJA O G Ó L N A I D E F I N I CJ E

1.
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z wymogami:
a.
Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
b.
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną
c.
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 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz
d.
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2.
Niniejsza Polityka Prywatności w pierwszej części zawiera informacje o ochronie
danych osobowych, w drugiej części zawiera informacje o polityce cookies.
3.
Niniejsza Polityka Prywatności ma celu przejrzyste poinformowanie osób
fizycznych, których dane przetwarzamy o stosowanych przez nas zasadach
przetwarzania, jak również umożliwić wykonywanie praw przysługujących im na mocy
przepisów o ochronie danych osobowych.
4.
Niniejsze określenia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie jak wskazano
poniżej:
„Administrator danych” oznacza osobę fizyczną, prawną, organ publiczny lub inny
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych.
„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i
nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden
bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Danymi
osobowymi są np.: twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania czy adres e-mail.
„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych

osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Inaczej mówiąc, przetwarzaniem są nasze działania nam twoich danych osobowych.
„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny
podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego
postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są
jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne
musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie
do celów przetwarzania; Inaczej mówiąc, odbiorcą jest m.in.: (1) inny podmiot z którym
zawarliśmy umowę powierzenia, (2) inni administratorzy danych, którym udostępniliśmy
dane osobowe, o ile jest to dopuszczalne w świetle przepisów RODO.
„Sklep Internetowy” oznacza serwis internetowy znajdujący się pod adresem domeny
www.sklep.treesk.pl, umożliwiający nabywanie za pośrednictwem Internetu produktów
oferowanych do sprzedaży przez spółkę Treesk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
„Polityka” lub „Polityka prywatności” oznacza niniejszą politykę prywatności.
„Zaufany Partner” oznacza podmiot wskazany w §4 poniżej.
5.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest spółka Treesk sp. z o.o., z siedzibą
Warszawie, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym Wydział XII Gospodarczy, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st Warszawy pod numerem KRS 635685, z kapitałem zakładowym wynoszącym 5
000 PLN, NIP 5252675220, REGON: 365363375.
6.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu
Internetowego oraz w związku z realizacją usługi dostępu i korzystania z Treesk EDU
jest Treesk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy w Warszawie, pod numerem KRS 635685,
z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 000 PLN, NIP 5252675220, REGON: 365363375
i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą oraz
Usługodawcą usługi dostępu i korzystania z Treesk EDU.
7.
Jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować pocztą
tradycyjną na adres ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: office@treesk.pl

CZĘŚĆ I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. P OSTA N OW I E N I A O G Ó L N E

Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony
interesów osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane
przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych,
zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu
z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich
są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. C E L , Z A K R E S, P O DSTAWA P R Z E T WA R Z A N I A DA N YC H

1.
Każdorazowo cel i zakres przetwarzanych przez nas danych wynika z działań
podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub Usługobiorcę. Przykładowo,
jeżeli Usługobiorca w trakcie składania Zamówienia postanowi skontaktować się z
Administratorem również za pośrednictwem formularza kontaktowego, to jego dane
osobowe będą przetwarzane również w tym celu, obok celu zawarcia i realizacji Umowy
Sprzedaży.
2.
Dane osobowe są przez nas przetwarzane jedynie wówczas, gdy posiadamy
do tego podstawy prawne w ramach prawnie uzasadnionych celów. W ramach
prowadzonej przez nas działalności:
a.
przetwarzamy następujące dane: [imię, nazwisko, adres e-mail, dane adresowe]
w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b.
przetwarzamy następujące dane: [adres e-mail] w celu wykonania umowy o
dostęp do Treesk, o ile nabyłeś ten produkt (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
c.
przetwarzamy następujące dane: [imię, nazwisko, adres e-mail, dane adresowe]
w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas w postaci rozpatrywania
skarg i reklamacji z tytułu realizacji Umowy sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).
d.
przetwarzamy następujące dane: [imię, nazwisko, adres e-mail, dane adresowe]
w celu realizacji obowiązków prawnych m.in. podatkowych, rachunkowych, w tym
archiwizacji dokumentów rozliczeniowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
e.
przetwarzamy następujące dane: [imię, nazwisko, adres e-mail, dane adresowe]
w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wynikać z Umowy
sprzedaży, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).

f.
przetwarzamy następujące dane: [adres e-mail] w celu prowadzenia z Tobą
korespondencji oraz udzielania odpowiedzi na pytania, które nam zadajesz za
pośrednictwem formularza kontaktowego lub z użyciem innego środka komunikacji, co
stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. O K R E S P R Z E C H OW Y WA N I A DA N YC H

1.
Po zakończeniu korzystania z naszych usług, nie będziemy przetwarzać danych
osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania
na podstawie przepisów prawa lub są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności
niedozwolonego korzystania z usług.
2.
Dane osobowe gromadzone:
a.
w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym
przechowywane są przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do
przedawnienia roszczeń,
b.
w celu zawarcia i wykonania Umowy dostępu do Treesk przechowywane są
przez czas trwania umowy i w okresie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy dostępu
do Treesk,
c.
w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas w postaci rozpatrywania
skarg i reklamacji z tytułu realizacji Umowy sprzedaży w sklepie internetowym lub
Umowy dostępu do Treesk przechowywane są przez 1 rok po terminie upływu rękojmi
lub rozliczeniu reklamacji;
d.
w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas w postaci
archiwizowania dokumentów, w tym dokumentów rozliczeniowych przechowywane są
przez okres wskazany przez właściwe przepisy podatkowe i rachunkowe.
e.
w naszym prawnie uzasadnionym celu jakim jest dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami mogącymi wynikać z Umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym lub
Umowy dostępu do Treesk przechowujemy, tylko te dane które są niezbędne przez
okres do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania
egzekucyjnego, chyba że właściwe przepisy stanowią inaczej.
f.
w naszym prawnie uzasadnionym celu jakim jest prowadzenie z Tobą
korespondencji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania, które na zadajesz za
pośrednictwem formularza kontaktowego lub z użyciem innego środka komunikacji
przechowujemy przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt
lub korespondencja, po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia
roszczeń.

4 . O D B I O R CY DA N YC H OS O B OW YC H I P R Z E T WA R Z A N I E DA N YC H D O
PA ŃST WA T R Z E C I E G O

1.
Nigdy nie przekazujemy danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się
nimi w jakichkolwiek celach także marketingowych z innymi podmiotami.
2.
Dane mogą być przekazywane jedynie Zaufanym Partnerom, czyli firmom
zewnętrznym działających na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług IT, doradcom
prawnym czy podatkowym. Zaufani Partnerzy otrzymują dane na podstawie zawartej
z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, naszą Polityką prywatności
i standardami bezpieczeństwa informacji.
3.
Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich
uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym
do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom
ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.
4.
Dla profesjonalnego przetwarzania, ochrony i sprawności naszych usług
posługujemy się zaufanymi dostawcami usług IT, którym udostępniamy Twoje dane
(odbiorcy danych) („Zaufani Partnerzy”):
a.
w zakresie platformy Treesk znajdującej się pod adresem domeny: https://app.
treesk.pl - OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1 - 54-402 Wrocław. Więcej o OVH oraz
Polityce bezpieczeństwa możesz przeczytać tutaj: ovh.pl;
b.
w zakresie Sklepu Internetowego - home PL S.A., ul. Zbożowa 4, Szczecin. Więcej
o home PL oraz Polityce bezpieczeństwa możesz przeczytać tutaj: home.pl
5.
Nie przekazujemy danych osobowych, które przetwarzamy do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

5. P R AWA OS Ó B, K TÓ RYC H DA N E P R Z E T WA R Z A M Y

1.
Każdej osobie, której dane przetwarzamy jako Administrator, przysługują
następujące prawa:
a.
Prawo dostępu oraz kopii danych (art. 15 RODO). W ramach tego prawa możesz
uzyskać od nas informacje o tym:
i.
jakie dane i w jakim celu są przetwarzane,
ii.
komu ujawniamy lub zamierzamy ujawnić,
iii.
jaki jest planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to
możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
iv.
o prawach jakie Ci przysługują, w tym o prawie do wniesienia skargi do organu
nadzorczego,
v.
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym czy odbywa się profilowanie,
vi.
czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, a jeśli tak to jakie zabezpieczenia są stosowane.
Każdej osobie, której dane przetwarzamy i która się do nas o to zwróci potwierdzamy
czy przetwarzamy dane osobowe jej dotyczące, a także udzielamy jej wszelkich
istotnych informacji na temat tego przetwarzania w/w zakresie (lit. a – f. W przypadku

gdy o to poprosi, przekazujemy jej także kopię jej danych osobowych na zasadach
wskazanych w RODO.
b.
Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). Na żądanie osoby, której
dane przetwarzamy usuwamy błędy, niezgodności w przetwarzanych danych lub je
uzupełniamy, albowiem dbamy o to, żeby przetwarzane przez nas dane były aktualne
i zgodne ze stanem faktycznym.
c.
Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO). W przypadku gdy żąda tego osoba,
której dane dotyczą i nie zachodzą żadne okoliczności przewidziane przepisami RODO
umożliwiające nam przetwarzanie danych osobowych wbrew jej woli, usuwamy dane
osobowe. W szczególności dana osoba może żądać usunięcia danych osobowych,
gdy:
i.
jej dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w inny sposób przetwarzane,
ii.
wycofała ona zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania (w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na zgodzie tej
osoby),
iii.
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
iv.
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie.
d.
Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Z prawa do ograniczenia
przetwarzania danych polegającego na ograniczeniu naszych działań na danych
osobowych określonej osoby wyłącznie do ich przechowywania lub działań
uzgodnionych z tą osobą, może ona skorzystać, jeżeli:
i.
kwestionuje ona prawidłowość danych osobowych,
ii.
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się ich
usunięciu,
iii.
nie potrzebujemy już tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
iv.
wniosła ona sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją.
e.
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). Osoba, której dane osobowe
przetwarzamy ma prawo do żądania od nas otrzymania w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich
danych osobowych oraz prawo żądania, aby te dane osobowe zostały przesłane
innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie
zgody lub umowy z nią zawartej oraz w sposób zautomatyzowany. Prawo takie może
zostać zrealizowane wyłącznie wówczas, gdy będzie to technicznie możliwe.
f.
Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,
której dane dotyczą (art. 21 ust. 1 RODO). W przypadku, gdy przetwarzamy dane
osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (z wyłączeniem marketingu
bezpośredniego), a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym osoba, której dane przetwarzamy ma

prawo złożenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania jeżeli uważa ona, że jej szczególna
sytuacja uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas tych danych.
Żądanie w tym zakresie uwzględnimy jeżeli ocenimy, że nie jesteśmy w stanie wykazać
istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
g.
Prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 2 RODO). W przypadku, gdy osoba, której dane
przetwarzamy złoży sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jej danych przez nas w celu
marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym celu.
h.
Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO). Osoba, której dane osobowe
przetwarzamy ma prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co jednak
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
i.
Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO). Osoba, której dane osobowe
przetwarzamy ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niej skutki
prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Jeżeli zachodzą przesłanki
umożliwiające nam podejmowanie takiej decyzji, wówczas osoba ta zostanie o takim
fakcie poinformowana.
j.
Prawo do skargi do organu nadzorczego. Każdej osobie, która uważa, że
przetwarzamy jej dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO lub innych przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje prawo złożenia skargi do organu
nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce
zwykłego pobytu tej osoby, jej miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego
naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, więcej informacji na stronie: https://uodo.gov.pl/).
2.
Jeżeli zdecydujesz się zrealizować którekolwiek z praw wskazanych powyżej,
możesz się z nami skontaktować pocztą tradycyjną wysłaną na nasz adres Treesk sp.
z o.o., ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa. oraz za pomocą poczty elektronicznej na
adres: office@treesk.pl.
3.
W przypadku braku możliwości zidentyfikowania, w związku z Twoim żądaniem,
czy jesteś osobą, której dane przetwarzamy lub wątpliwości w tym zakresie możemy
zwrócić się do Ciebie, celem pozyskania dodatkowych informacji ułatwiających nam
weryfikację.
4.
Zgodnie z przepisami RODO odpowiedź w zakresie przedstawionego nam
żądania prześlemy do Ciebie najpóźniej w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli
będziemy musieli przedłużyć ten termin, np. ze względu na skomplikowany charakter
żądania, powiadomimy Cię o tym, podając przyczyny przedłużenia terminu.
5.
Co od zasady, odpowiedzi udzielamy w takiej formie, w jakiej wpłynęło do nas
żądanie, chyba, że wyraźnie wskażesz jaką drogą oczekujesz odpowiedzi.
6.
Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą
zostać pobrane jedynie w przypadku: (a) zgłoszenia żądania drugiej i kolejnej kopii

danych, (b) zgłaszania przez Ciebie żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub
ewidentnie nieuzasadnionych. W takim przypadku opłata wyliczana jest przez nas w
rozsądnej wysokości wynikającej z ponoszonych kosztów administracyjnych.

CZ Ę ŚĆ II. POL ITY K A COOKI ES

1. CO TO SĄ P L I K I CO O K I E S

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone
są do polepszenia standardu korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. C E L W Y KO R Z YST Y WA N I A P L I KÓW CO O K I E S

1.
Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich
jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych
osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu analizowania ruchu na naszych
stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane
na urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka
wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas
gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Szczegółowa informacja na temat plików
cookie i ich funkcjonowania poniżej znajduje się w naszej Polityce Prywatności. Znajdują
się tu także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub
wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z urządzenia.
2.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a.
dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b.
utrzymania sesji zalogowanego użytkownika;
c.
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

3. R O DZ A J E P L I KÓW CO O K I E S

1.
Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a.
„sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b.
„stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika przez czas określony w parametrach takich plików lub do czasu ich
usunięcia przez użytkownika.
2.
Stosowane są również następujące rodzaje plików cookies:
a.
„niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w
ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do
usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
b.
„funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez
użytkownika strony internetowej ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
4. U STAW I E N I A P R Z E G L Ą DA R E K I N T E R N E TOW YC H

1.
Domyślne ustawienia oprogramowań służących do przeglądania stron
internetowych (przeglądarek internetowych) dopuszczają najczęściej przechowywanie
plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
2.
Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej
przeglądarki dotyczących plików cookies.
3.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
użytkownika.
5. S P OS O BY Z M I A N Y U STAW I E Ń CO O K I E S W P R Z E G L Ą DA R K AC H
I N T E R N E TOW YC H
1.

I N T E R N E T E X P LO R E R :

a.
Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając
polecenie Internet Explorer.
b.
Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
c.
Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do
najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego
położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK

2.

a.
b.
c.
d.
e.

CHROME:

Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
Wybierz Ustawienia.
Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookies.

3.

F I R E F OX :

a.
Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij
menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
b.
Wybierz panel Prywatność.
c.
Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał
ustawień historii użytkownika.
d.
Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę
ciasteczek.
4.

OPERA:

a.
Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu
wybierz Preferencje.
b.
W okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej
stronie wybierz Ciasteczka i zmień ustawienia plików cookies.
c.
W razie problemów ze zmianą ustawień plików cookies, najlepiej skorzystać z
informacji znajdujących się na stronie internetowej producenta danego programu.
5.
Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie przez nas lub
współpracujące z nami podmioty zaufane danych pozyskanych za pomocą plików
cookies, użytkownik powinien odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki
internetowej w zakresie plików cookies w swoim urządzeniu końcowym.
6.
Korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej bez blokady plików
cookies w swojej przeglądarce internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie przez nas lub współpracujące z nami podmioty zaufane, danych
osobowych użytkownika, pozyskanych za pomocą plików cookies, w celach określonych
umową i niniejszą Polityką Prywatności.

7.
Przetwarzamy dane, które są podawane przez użytkowników lub są pozostawiane
w ramach korzystania z usług i komunikacji, w tym dane zapisywane w plikach cookies,
które są instalowane na naszych stronach.
Niniejsza Polityka Prywatności została zaktualizowana w dniu 23 lipca 2019 r.

