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Polityka Cookies 

 

Polityka plików "cookies" 

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których 

operatorem jest Azagroup S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Operatorem”). 

Czym są pliki "cookie"? 

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania 

ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio 

wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" 

zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich 

na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Do czego używamy plików "cookies"? 

Pliki "cookies" używamy w celu: 

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika 

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te 

pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić 

stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 

c) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik 

nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 

Jakich plików "cookies" używamy? 

W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

„sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu 

wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu 

ich usunięcia przez Użytkownika. 

W ramach stron internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

stron internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług 

wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych, 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych 
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c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez 

Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie 

wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, 

wyglądu strony internetowej itp., 

d)  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści 

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, 

e) „mediów społecznościowych” umożliwiające integrację mediów społecznościowych 

w witrynie, co umożliwia natychmiastowe udostępnianie strony lub produktu na 

ulubionych portalach społecznościowych, 

f) „analityczne" - pliki cookie analizy internetowej umożliwiają lepsze poznanie sposobu 

interakcji Użytkowników w zakresie zawartości stron internetowych, aby lepiej 

zorganizować układ naszej strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z 

naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali 

przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkowników na tej stronie. 

Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą 

do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W tym celu 

korzystamy z rozwiązania Google Analytics. 

 

Pliki cookie firm niezależnych znajdujących się na stronach internetowych Operatora: 

Google Analytics, Synerise, HotJar - pliki cookie analiz stron internetowych gromadzą 

informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej 

Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie wizyty na 

tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz 

służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. 

Więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com  

Więcej informacji na temat Synerise: https://help.synerise.com/developers/#section-cookies-

and-tracked-parameters  

Więcej informacji na temat HotJar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-

Hotjar-Cookies  

 

Revhunter –  dostarcza nowy ruch do sklepów internetowych poprzez wysyłki wiadomości 

e-mail do baz zewnętrznych, profilując je pod kątem podobieństwa do obecnych klientów w 

danym sklepie oraz przypomina o niedokończonych zakupach. 

Więcej informacji: https://revhunter.pl/polityka-prywatnosci  

 

Tradedoubler, WP – pliki te umożliwiają nam tworzenie reklam lepiej dostosowanych do 

potrzeb Użytkownika, a z drugiej strony pozwalają na ograniczenie liczby tych reklam tylko 

https://help.synerise.com/developers/#section-cookies-and-tracked-parameters
https://help.synerise.com/developers/#section-cookies-and-tracked-parameters
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
https://revhunter.pl/polityka-prywatnosci
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do osób, które są zainteresowane naszą ofertą. Dzięki śledzeniu liczby kliknięć, pliki te, służą 

również do określenia skuteczności naszych reklam i dostosowywaniu ich do naszych 

odbiorców. 

Więcej informacji o na stronie Tradedoubler: https://www.tradedoubler.com/pl/privacy-

policy  

Więcej informacji o na stronie WP: https://onas.wp.pl/poufnosc.html  

 

Meta Platforms Ireland Limited (Facebook), TikTok - na stronie internetowej 

wykorzystywane są pliki cookies zapisujące id przeglądarki i zaszyfrowaną wersję tożsamości 

Użytkownika zalogowanego na Facebooku, pliki te pozwalają nam analizować ilość 

odwiedzin Użytkowników przekierowanych do strony Operatora z linków opublikowanych 

na Facebooku i dostosowywać komunikację oraz ofertę do potrzeb odwiedzających.  

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Więcej informacji na temat TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-policy 

 

Onet, Rigner Axel Springer Polska sp. z o. o. -  dane są przetwarzane w zakresie udzielonej 

zgody Użytkownika m.in. w celu zapewnienia prawidłowości i atrakcyjności prezentowanych 

reklam produktów i usług lub w celu dokonania właściwych rozliczeń z tytułu publikacji tych 

reklam.  

Więcej  na stronie: https://polityka-prywatnosci.onet.pl/  

 

Podstawy prawne przetwarzania 

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika (art. 6 ust.1 lit. a 

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 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 - dalej „RODO”). Dane możemy 

przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (art. 6 

ust.1 lit. f RODO). 

W jakim celu zbieramy dane poprzez cookies? 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w 

celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w 

sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

 

 

https://www.tradedoubler.com/pl/privacy-policy
https://www.tradedoubler.com/pl/privacy-policy
https://onas.wp.pl/poufnosc.html
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://polityka-prywatnosci.onet.pl/
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Jak długo będziemy przetwarzać pliki "cookies"? 

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na zapisywanie plików cookies, co 365 dni od 

daty wyrażenia zgody na ich zapisywanie, będziemy podczas Twojej kolejnej wizyty na 

naszych stronach prosić Cię o ponowne wyrażenie zgody na ich zapisywanie. 

Usuwanie plików "cookies" 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie 

dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą 

zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w 

ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na 

urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 

"cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 

Google Chrome: 

• Kliknij ikonę  na pasku narzędzi, 

• Wybierz „Ustawienia”, 

• Na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…”, 

• W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”, 

• Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na 

przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki 

cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”, 

• Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby 

umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (nie zalecamy). 

 

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0: 

• Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe”, 

• W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność”, 

• Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej, 

• Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować 

wszystkie pliki cookie, 

• Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady. 

 

Mozilla Firefox: 

• Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje”, 

• Wybierz panel „Prywatność”, 

• W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać 

„będzie używał ustawień użytkownika”, 
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• Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być 

zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”, 

• Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać 

odznaczona. 

 

Opera: 

• Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje”, 

• W oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane”, 

• W menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka”, 

• Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka”, 

• Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”. 

 

Safari: 

• Kliknij w ikonę ustawień  , a następnie wybierz „Preferencje”, 

• Wybierz panel „Prywatność”, 

• Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję 

„Nigdy”. Aby akceptować tylko pliki cookie odwiedzanej witryny, wybierz pole „Od 

innych podmiotów lub reklamodawców”, 

• Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję 

„Zawsze”. 

 

Jakie zabezpieczenia stosujemy na stronach? 

Strony internetowe Operatora są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu 

ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym 

wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione 

nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania 

poufności. 

Operator stron internetowych oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z 

otrzymywania materiałów reklamowych oraz zamówionych newsletterów. Operator 

zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z baz danych i umożliwia 

wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. 

 


