Załącznik nr 2 do Polityki Prywatności

Polityka plików „cookies”

Drogi Użytkowniku,
Niniejsza polityka obejmuje przetwarzanie danych na potrzeby działania strony „Plibo.eu”.
Poniżej znajduje się krótkie wytłumaczenie, co to „cookies”, czemu je gromadzimy oraz w jakim celu?
Miłej lektury

Zespół Plibo

Czym są „cookies”?
„Cookies” to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach
końcowych użytkowników (np.: komputer lub smartfon), przesyłane przez strony internetowe, które zostały
odwiedzone przez użytkownika.
Pliki pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i pozwalają na korzystanie z funkcjonalności strony
internetowej, zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkownika np.: poprzez wyświetlenie strony
internetowej w języku użytkownika, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych
przez użytkownika. Co do zasady pliki te zawierają (1) nazwę strony internetowej, z której pochodzą, (2)
potencjalny czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz (3) unikalny numer.
Do czego Plibo używa plików „cookies” i dlaczego mogą być pomocne użytkownikowi?
- w celu dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika,
- umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do języka, przeglądarki,
- wprowadzeniu ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam,
a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika,
- służą zabezpieczeniu stron internetowych, np.: poprzez uniemożliwienie dostępu osobom
nieuprawnionym,
- tworzeniu statystyk, które pomagają zrozumieć nam w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron
internetowych, co służyć ma dalszemu rozwojowi naszych produktów i ewolucji naszej działalności w
najlepszym interesie użytkownika pod kątem jego potrzeb, organizacji treści, czy efektywności korzystania
ze stron,
- analizy treści reklamowych wyświetlanych użytkownikowi, w celu własnej działalności oraz
zaproponowania możliwie jak najciekawszych treści.
„Cookies” a dane osobowe
Co do zasady, pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych.
Pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np.: co do wyborów dokonanych na stronie),
zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku logowania oraz teoretycznie po dogłębnej

analizie mogą pozwolić na połączenie konkretnych danych z daną osobą fizyczną. W takiej sytuacji „cookies”
mogą zostać uznane za dane osobowe.
Przedmiotowe dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania uzasadnionych działalnością
działań przez Administratora i partnerów Administratora działających na zlecenie Plibo w najlepiej pojętym
interesie użytkownika. Plibo, zgodnie z zasadami polityki prywatności, zapewnia najwyższy stopień ochrony
danych między innymi poprzez ich szyfryzację, w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom
nieuprawnionym. Lista partnerów Administratora znajduje się w załączniku nr. 1 do Polityki prywatności,
ale „cookies” pobierane przez Administratora będą przetwarzane w imieniu Plibo wyłącznie, przez Google
LLC oraz stowarzyszone z nimi podmioty z grupy Google w ramach działania Google Analytics.
Usuwanie plików „cookies”
Uprawnienie Plibo sp. z o.o. do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody
wyrażonej przez użytkownika strony internetowej plibo.eu. Zgoda dokonywana jest po zapoznaniu się z
komunikatem wyświetlanym podczas pierwszych odwiedzin strony przez użytkownika. Zmiana
przedmiotowych ustawień wymaga zmiany ustawień przeglądarki. Przetwarzania plików „cookies” jest
standardowym działaniem, pozwalającym na efektywne korzystanie ze stron internetowych, tym samym
większość przeglądarek domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym (w
tym m.in.: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer, Opera). Ustawienia te mogą zostać zmienione,
w celu blokowania automatycznej obsługi plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej albo
informowania o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. W celu skorzystania z prawa
sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania danych, konieczne jest usunięcie plików „cookies” ze
wszystkich urządzeń po wylogowaniu się z indywidualnych kont użytkowników. Należy jednak podkreślić,
że ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
internetowej.
Szczegółowy opis plików „cookies”
Pliki „cookies” mogą być zarówno umieszczane na Twoim komputerze, jak i pobierane na podstawie
wyborów dokonanych na stronie. W skład plików „cookies” wchodzą m.in.:
a) Nawigacyjne i sesyjne pliki „cookies”: zwiększają komfort przy przeglądaniu strony internetowej,
b) Analityczne pliki „cookies”: gromadzą informacje w zagregowanej formie, dotyczące liczby użytkowników
i sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Strony.
c) Funkcjonalne pliki „cookies”: pozwalają na przeglądanie strony z zastosowaniem listy kryteriów (np. język,
produkty zachowane w koszyku), podnosząc tym samym jakość usług świadczonych przez stronę.

