POLITYKA COOKIES
1. LOTTE Wedel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000340664, NIP: 527-26-13-819, REGON:
14207865, wysokość kapitału zakładowego 141 905 000,00 PLN, jako właściciel i operator serwisu
internetowego pod domeną www.wedel.pl (dalej w treści niniejszej polityki zwanego „Serwisem”)
oraz administrator danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu przedstawia poniżej
informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików cookies.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
3. W związku z korzystaniem z Serwisu zbierane są pliki typu „cookies”. Pliki cookies (tzw.
„ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać
dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.
Pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone
są do umożliwienia korzystania z poszczególnych funkcji Serwisu oraz usprawnienia korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis 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;
5. W ramach Serwisu 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.
6. Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu;

d) „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.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Szczegółowe informacje o wykorzystywanych plikach cookies, zaufanych partnerach oraz okresie
przechowywania plików cookies znajduje się w tabeli poniżej:
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Charakterystyka
Mierzenie skuteczności reklam na
podstawie analizy działań
podejmowanych przez użytkowników w
witrynie. Dane z piksela można
wykorzystujemy w poniższym zakresie:
• Emisja reklam wśród właściwej grupy
odbiorców
• Tworzenie grup odbiorców reklam
• Używanie innych narzędzi reklamowych
Facebooka
Mierzenie skuteczności reklam na
podstawie analizy działań
podejmowanych przez użytkowników w
witrynie. Dane z piksela można
wykorzystujemy w poniższym zakresie:
• Emisja reklam wśród właściwej grupy
odbiorców
• Tworzenie grup odbiorców reklam
Mierzenie skuteczności reklam na
podstawie analizy działań
podejmowanych przez użytkowników w
witrynie. Dane z piksela można
wykorzystujemy w poniższym zakresie:
• Emisja reklam wśród właściwej grupy
odbiorców
• Tworzenie grup odbiorców reklam
• Tworzenie mikro segmentów na
podstawie działań wykonywanych przez
uzytkowników
• Tworzenie segmentów Look - a - Like
Mierzenie skuteczności reklam na
podstawie analizy działań
podejmowanych przez użytkowników w
witrynie. Dane z piksela można
wykorzystujemy w poniższym zakresie:
• Emisja reklam wśród właściwej grupy
odbiorców
• Tworzenie grup odbiorców reklam
Mierzenie skuteczności reklam na
podstawie analizy działań
podejmowanych przez użytkowników w
witrynie. Dane z piksela można
wykorzystujemy w poniższym zakresie:
• Emisja reklam wśród właściwej grupy
odbiorców
• Tworzenie grup odbiorców reklam
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Czas
przechowywania

180 dni

Pliki cookies
stałe

30 dni
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stałe
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stałe
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Służy do odróżniania poszczególnych
użytkowników
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stałe

2 lata od daty
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Służy do odróżniania poszczególnych
sesji (odwiedzin).
Służy do ograniczenia liczby żądań
gromadzenia danych (used to throttle the
request rate).
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24 godziny
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10 minut
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Zewnętrzny plik cookie – Google Tag
Manager – służy pobieraniu informacji o
zachowaniach użytkownika.
Wykorzystywany przez Hotjar w celu
włączenia użytkownika do próby, która
następnie zostanie wykorzystana do
dalszego przetwarzania.

Pliki cookies
stałe

10 minut

Pliki cookies
sesyjne

sesja

7. Podstawą prawną dla zbierania danych osobowych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6
ust. 1 lit. (f) r.o.d.o., dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia
usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do
indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika
danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych
dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.
8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. 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 Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9. Użytkownicy Serwisu mogą również uzyskać dostęp do zapisanych na swoim urządzeniu plików
poprzez analizę zawartości plików „cookies”, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownicy Serwisu mogą również w dowolnym momencie
usunąć zapisane na ich urządzeniach pliki.
10.Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
11.Użytkownikom serwisu przysługuje prawo do usunięcia danych uzyskanych za pośrednictwem
plików „cookies”, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).
12.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą
być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
13.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

