
POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES BIOGENED S.A. 

PREAMBUŁA 

Polityka Prywatności i Plików Cookies (dalej zwana „Polityką prywatności”) zawiera informacje           
dotyczące przetwarzania danych osobowych, które zbierane są podczas odwiedzania stron          
internetowych spółki Biogened S.A, jak również korzystania z naszych aplikacji, z usług            
świadczonych drogą elektroniczną lub nabywania produktów oferowanych przez Biogened S.A. 

Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Biogened S.A. zbiera i zarządza Twoimi danymi             
osobowymi. Zawiera informacje co do rodzaju zbieranych danych, sposobu ich wykorzystania, celów            
ich przetwarzania oraz korzyściach dla Ciebie z tego wynikających.  

Niezależnie od informacji zawartych w Polityce prywatności, staramy się także udzielać Tobie            
przejrzystej informacji o przetwarzaniu danych osobowych każdorazowo podczas ich zbierania,          
zamieszczając w widocznym i łatwo dostępnym miejscu klauzulę informacyjną o odpowiedniej treści.  

1. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych zbieranych w serwisie internetowym: www.dermedicowo.pl, a         
także w formularzach kontaktowych umieszczonych na stronach internetowych www.dermedic.pl,         
www.dermedic.com, www.biogened.pl, www.biogened.com z wszystkimi istniejącymi rozszerzeniami       
i subdomenami jest spółka Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, 91-342 Łódź ,                 
NIP 947185923, REGON 472338733, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla            
Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, KRS: 0000273505 (dalej: „Administrator” lub             
„Biogened”).  

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH ORAZ JEGO DANE KONTAKTOWE 

Biogened wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich            
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z           
przetwarzaniem danych pod adresem e-mailowym: iod@biogened.pl lub pisemnie na adres spółki. 

3. PODSTAWOWE ZASADY I ZOBOWIĄZANIE DO OCHRONY PRYWATNOŚCI  

W celu ochrony Twoich danych osobowych, a także w celu odpowiedzialnego zarządzania danymi             
oraz stosowania przejrzystych praktyk, spółka Biogened zobowiązuje się do przestrzegania niżej           
wskazanych zasad:  

a) udostępniasz nam Twoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że nie masz              
obowiązku przekazywania nam danych osobowych, o które się zwracamy. Jeżeli jednak zdecydujesz            
się ich nie przekazywać, wówczas możemy nie mieć możliwości udostępniania Tobie niektórych            
usług lub produktów, oferowanych przez nas w ramach naszych Serwisów, w tym Serwisu             
dermedicowo.pl lub innych stron www; 

b) gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane w celach określonych w Polityce prywatności lub innych              
konkretnych celach, które są naszymi wspólnymi celami lub na które wyraziłaś/łeś zgodę; 

c) naszym celem jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w minimalnym (niezbędnym) zakresie            
oraz zapewnienie ich aktualności; 

d) jeśli zebrane przez nas dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego                 
obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć; 

http://www.biogened.com/
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e) Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego nie będziemy udostępniać Twoich danych              
osobowych, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w Polityce             
Prywatności i Plików Cookies. 

Rozporządzenie 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 („RODO”) definiuje Dane osobowe           
jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 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.  

4. RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH  

Zbierane przez nas dane osobowe różnią się w zależności od celu ich przetwarzania oraz              
oferowanego Tobie produktu lub usługi.  

Możemy zwracać się do Ciebie bezpośrednio w celu udostępnienia nam następujących danych            
osobowych:  

a) dane konieczne do rejestracji konta w naszym Serwisie dermedicowo.pl lub na innej naszej             
stronie internetowej. Należą do nich: dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, nick), dane             
kontaktowe (np. adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu), dane dotyczące          
wykonywanego zawodu, posiadanego tytułu naukowego i przypisanego Tobie numeru         
identyfikacyjnego, a także dane dotyczące ciąży i macierzyństwa; 

b) dane udostępnione w ramach uzupełnienia profilu Uczestnika: dane kontaktowe, płeć, wiek           
oraz imię dziecka, a także wizerunek Twój lub Twojego dziecka; 

c) dane zbierane podczas wypełniania formularzy kontaktowych, korzystania z blogów, chatów          
itp.: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, płeć, wiek oraz imię dziecka, a także dane             
dotyczące ciąży i macierzyństwa; 

d) dane gromadzone w celu zamówienia newslettera, zawierającego treści o funkcjonalności          
Serwisu, akcjach promocyjnych dotyczących produktów, dane kontaktowe, płeć, wiek oraz          
imię dziecka; 

e) dane udostępniane podczas uczestnictwa w konkursach, testach, ankietach oraz w związku z            
korzystaniem z innych funkcjonalności Serwisów: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe,         
inne informacje, w tym komentarze, recenzje, artykuły zamieszczone przez Ciebie w ramach            
wypełniania formularzy konkursowych, ankiet lub udziału w testach produktów         
oferowanych przez Biogened; 

f) informacje demograficzne takie jak Twój wiek, płeć i preferencje co do niektórych z             
oferowanych przez nas produktów oraz Twoje zainteresowania powiązane z tymi          
produktami; 

g) historia wyszukiwania, w tym dostęp do stron, data dostępu, lokalizacja w chwili uzyskania             
dostępu oraz adres IP;  

h) profile z mediów społecznościowych.  

Informujemy, że możemy również zbierać Twojej dane osobowe w sposób pośredni. Tak jest w              
szczególności wówczas, gdy umieszczasz treści na stronach internetowych lub w aplikacjach           
związanych z naszymi produktami albo w mediach społecznościowych z własnej inicjatywy, jak            
również w odpowiedzi na nasze materiały promocyjne. 



5. CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby móc zapewnić Tobie wysokiej jakości obsługę w Internecie. 
W szczególności, Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:  

a) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, tj. założenia i prowadzenia konta w             
naszych Serwisach (np. dermedicowo.pl), w portalach internetowych oraz na stronach www,           
będących własnością Administratora lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed          
założeniem konta. Wśród korzyści, które oferuje Tobie rejestracja konta jest możliwość           
uczestnictwa w konkursach, testach produktów lub ankietach z nagrodami organizowanych          
przez Biogened w ramach Serwisów, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach;           
otrzymywanie dedykowanych wiadomości, w tym newsletterów; możliwość otrzymywania        
zniżek/kuponów rabatowych na niektóre produkty Biogened; możliwość zamieszczania        
opinii, komentarzy, artykułów dotyczących treści i produktów oferowanych przez Biogened;          
możliwość zamieszczania lub korzystania z porad ekspertów; możliwość zbierania punktów          
w zamian za różnego rodzaju aktywności w Serwisie oraz ich wymiany na nagrody;             
możliwość zamówienia niektórych produktów oferowanych przez Biogened; inne        
funkcjonalności (uruchamiane stopniowo wraz z rozwojem Serwisów, możliwościami        
technicznymi i organizacyjnymi Biogened) z zakresu współpracy z marką Dermedic i           
wspólnej komunikacji online, określone w odrębnych postanowieniach lub regulaminach); 

b) udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania lub prośby kierowane za pośrednictwem          
formularzy kontaktowych lub chatów do naszych ekspertów lub pracowników, dotyczące          
naszych produktów, oferowanych usług lub treści zamieszczonych na naszych Serwisach,          
portalach, stronach www; 

c) wyrażania Twojej opinii na temat produktów i usług oferowanych przez Biogened; 
d) przyjmowania i rozpatrywania zgłoszonych przez Ciebie reklamacji; 
e) opracowywania i udoskonalania naszych produktów, usług,  
f) zarządzania Twoją rejestracją i zapisem na nasz newsletter; 
g) potwierdzenia tożsamości osób kontaktujących się z nami telefonicznie, drogą elektroniczną          

lub w inny sposób; 
h) szkolenia wewnętrznego i zapewniania odpowiedniej jakości naszych usług lub produktów; 
i) dopasowania treści witryn internetowych Administratora do Twoich zainteresowań i         

zmieniających się potrzeb, a także udoskonalenia istniejących lub opracowywania nowych          
produktów oraz usług Administratora bądź sposobów komunikacji i funkcjonalności naszych          
stron internetowych; 

j) pomiarów statystycznych; 
k) oferowania spersonalizowanych porad ekspertów, rekomendacji produktów; 
l) oceny i analizy Twojej aktywności na stronach naszych Serwisów, w tym w ramach             

zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu       
prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dotyczących produktów lub          
usług Biogened, w sposób dostosowywany do Twoich zainteresowań (co do zasady nie            
wpływając jednak istotnie na Twoje decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o             
świadczenie newslettera; 

m) podejmowania w stosunku do Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, które           
istotnie wpływa na Twoje decyzje, w szczególności poprzez udzielanie Tobie dodatkowych           
korzyści, których nie uzyskują inni uczestnicy, z tym zastrzeżeniem, że najpierw zwrócimy się             
do Ciebie o udzielenie nam Twojej wyraźnej zgody lub gdy wynika to z regulaminu lub               
zawartej przez nas umowy;  

n) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym roszczeń osób trzecich; 



o) marketingu bezpośredniego produktów Biogened lub strony trzeciej, z tym zastrzeżeniem,          
że najpierw zwrócimy się do Ciebie o udzielenie nam Twojej wyraźnej zgody lub gdy wynika               
to z regulaminu lub zawartej przez nas umowy;  

p) korzystania z innych udostępnionych w ramach Serwisów funkcjonalności;  
q) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 

  

Przetwarzając dane osobowe w celach wskazanych powyżej, będziemy Ciebie każdorazowo          
informować przed ich zebraniem lub w chwili ich zbierania w formie klauzuli informacyjnej,             
wskazującej cele przetwarzania danych. W przypadku, gdy będzie to wskazane, zwrócimy się do             
Ciebie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

6. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. b)               
RODO, dlatego, że przetwarzamy Twoje dane głównie w celu wykonania umowy, której jesteś stroną              
lub konieczności podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem. Dotyczy to przede             
wszystkim danych osobowych podawanych przez Ciebie w formularzu przy rejestracji konta, które dla             
Ciebie prowadzimy, jak również udziału w konkursach, testach, ankietach i innych           
funkcjonalnościach naszych Serwisów (np. poradach eksperta), których zasady działania         
uregulowane są w formie odrębnych regulaminów. 

W przypadku, jeżeli w celu rejestracji konta, sprzedaży produktu lub udziału w konkursach, testach,              
ankietach i innych funkcjonalnościach naszych Serwisów potrzebujemy przetwarzać Twoje         
szczególne kategorie danych (na przykład dane o stanie Twojego zdrowia lub dane dotyczące Twoich              
dzieci), które podajesz w formularzach w ramach Serwisu, to podstawą prawną przetwarzania Twoich             
danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a)                
RODO). Pamiętaj, że zgoda jest dobrowolna, jednak konieczna w celu zarejestrowania się jako             
uczestnik Serwisu lub udziału w niektórych konkursach, testach, ankietach i innych           
funkcjonalnościach naszych Serwisów. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest Twoja           
dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W szczególnie uzasadnionych               
przypadkach, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego w           
ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem 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, marketing bezpośredni jest działaniem zmierzającym do          
wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.  

W przypadku dopasowania treści Serwisu do Twoich zainteresowań, a także pomiarów           
statystycznych i udoskonalenia usługi oraz w niektórych przypadkach rozpatrywania reklamacji,          
Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach uzasadnionego                
interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest dopasowanie treści usług         
Administratora (Serwisów internetowych lub aplikacji) jak najlepiej do Twoich potrzeb, zapewnienie           
bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie reklamacji           
produktów Administratora. 

Z kolei prezentowanie dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dostosowanych do           
Twoich preferencji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,           
mogącym wpływać na podejmowanie przez Ciebie decyzji, opiera się na dobrowolnie wyrażonej            



przez Ciebie zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na umowie, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b)                      
RODO).  

W pozostałych celach Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie: 

a) dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 
b) obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);  
c) niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie          

uzasadnionych interesów realizowanych przez Biogened lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1             
lit. f) RODO).  

7. WYMÓG PODANIA DANYCH 

Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży produktów oferowanych przez Biogened oraz w              
celu rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń jest niezbędne do świadczenia tych usług i             
realizacji sprzedaży czy też rozpatrzenia reklamacji. W przypadku niepodania tych danych usługa nie             
będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona, a reklamacja             
nie będzie mogła zostać rozpatrzona. 

W przypadku konkursów, testów, ankiet - podanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia             
konkursu, testu, ankiety. Jeżeli nie udostępnisz tych danych, wówczas nie będzie możliwy udział w              
konkursie, teście, ankiecie. 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Jeżeli nie wyrazisz zgody na             
przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron           
internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje            
dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. 

Przetwarzanie danych w pozostałych celach, to jest w szczególności w celu dopasowania treści             
witryn internetowych Administratora do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i         
udoskonalenia usług Administratora jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług           
Administratora.  

8. ODBIORCY TWOICH DANYCH 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie           
Administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom wspierającym prowadzenie Serwisu i          
dostosowującym go do Twoich potrzeb, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty            
przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami            
Administratora. Twoje dane mogą być przekazywane również firmom kurierskim i pocztowym           
realizującym przesyłki, które wysyłamy do Ciebie, a także dostawcom usług prawnych i doradczych.  

9. PRZEKAZYWANE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem            
Gospodarczym. 

10. TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przetwarzaniem przez Biogened Twoich danych osobowych przysługuje Tobie szereg            
praw, które możesz wykonać w dowolnym czasie, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu              
e-mailowego: iod@biogened.pl .  

Zgodnie z RODO, przysługuje Tobie: 
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a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których               

zostały zebrane lub cofniesz udzieloną wcześniej nam zgodę, na której opiera się            

przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw wobec            

przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub wniesiesz         

sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do prawnie uzasadnionych celów         

realizowanych przez Biogened (takich jak poprawa jakości obsługi użytkowników naszych          

stron internetowych) lub dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane            

osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; 

d) ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli: kwestionujesz prawidłowość posiadanych przez        

nas danych osobowych lub dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zamiast             

ich usunięcia wolisz, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie lub gdy Biogened nie potrzebuje            

już Twoich danych osobowych do celów, w jakich zostały zebrane, ale są one potrzebne              

Tobie do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń bądź w przypadku, gdy wniesiesz sprzeciw            

wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie           

uzasadnione podstawy do przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstaw Twojego          

sprzeciwu.  

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w każdej chwili możesz            
wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej, oparty na          
przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów         
realizowanych przez Biogened lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym w                 
szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania. Biogened          
przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że              
w stosunku do Twoich danych istnieją dla naszej spółki ważne prawnie uzasadnione            
podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane             
będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

f) prawo do przenoszenia danych, co oznacz, że dane mogą być przeniesione, skopiowane lub             

przesłane drogą elektroniczną do innego Administratora w ustrukturyzowanym,        

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Wyjaśniamy, że          

prawo to ma zastosowanie tylko wówczas, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie            

Twojej zgody lub przetwarzanie odbywa się w ramach wykonywania umowy lub           

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych            

osobowych;  

h) w zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach              

świadczonej usługi - prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym            

przetwarzanie przez Biogened Twoich danych osobowych w okresie sprzed cofnięcia zgody           

będzie ważne i zgodne z prawem.  

 

11. JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE ? 

W celu ochrony Twoich danych osobowych przed nadużyciem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym           
dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem , wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa dla ich           
lepszej ochrony. W szczególności: każdy uczestnik Serwisu posiada swój unikalny login i hasło,             
używamy zapór sieciowych oraz bezpiecznych serwerów. 



12. OKRES PRZECHOWYWANIA DANCYH  

Dane osobowe Uczestników Serwisów, będą przetwarzane przez okres 3 lat i 1 roku licząc od końca                

roku kalendarzowego, w którym usuniesz swoje konto (swój profil) w ramach Serwisu lub innych              

stron www należących do Administratora, co odpowiada ogólnemu terminowi z art. 442(1) Kodeksu             

cywilnego. Dodatkowy termin roczny przewidziany jest na wypadek ewentualnych roszczeń          

zgłoszonych przez Uczestnika w ostatniej chwili lub w razie problemów z doręczeniem takiego             

żądania do właściwego podmiotu w ramach reklamacji. Liczenie od końca roku służy określeniu             

jednolitej daty usunięcia danych osobowych Uczestników. 

13. PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI  

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla potrzeb profilowania w celu przewidywania Twojego            
zachowania na naszej stronie internetowej lub produktów, które mogą Ciebie interesować. Dla            
potrzeb profilowania stosujemy:  

a) profilowanie miękkie, które nie wywołuje wobec Ciebie istotnego wpływu. Polega ono na             
wyświetlaniu Tobie reklam produktów odpowiednich dla konkretnego przedziału wiekowego         
Twojego dziecka lub dla stanu Twojego zdrowia; 

b) profilowanie twarde, które może wywoływać wobec Ciebie istotny wpływ, ponieważ może            
polegać na zautomatyzowanym podejmowanie decyzji. Takie profilowanie wykorzystujemy tylko         
wówczas, gdy jest ono niezbędne do wykonania umowy lub wyraziłaś/eś na nie zgodę. Taki rodzaj               
profilowania wiąże się z różnicowaniem Twojej sytuacji w oparciu o przeprowadzone profilowanie,            
co może skutkować przyznaniem Tobie dodatkowych korzyści, których nie uzyskali inni uczestnicy            
Serwisu.  

 

14. INFORMACJA O PLIKACH "COOKIES" 

Plik cookie to plik zachowany na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, posiadający unikalny             
identyfikator przypisany do Twojego urządzenia, umożliwiający stronie internetowej zapamiętywanie         
Twoich działań i preferencji co do wyświetlania treści w czasie. Dzięki zachowaniu na Twoim              
urządzeniu plików cookies nie musisz ponownie wpisywać informacji za każdym razem, gdy wracasz             
na stronę internetową lub przeglądasz stronę po stronie. Nie wszystkie pliki cookies zawierają             
informacje osobowe, ale jeśli je zawierają, będziemy traktować te informacje jako dane osobowe             
zgodnie z niniejszą Polityką.  

Serwisy Administratora przechowują pliki cookies na komputerach uczestników Serwisów w celu: 

a) utrzymania sesji uczestnika (po zalogowaniu), dzięki której uczestnik nie musi na każdej            
stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła; 

b) udostępnienia niektórych treści i funkcji Serwisu (materiały zdjęciowe, uczestniczenie w          
dyskusjach i głosowaniach, recenzowanie produktów itp.); 

c) lepszego dopasowania Serwisów do potrzeb uczestników; 
d) tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców; 
e) prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań uczestnika; 
f) tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez          

te same osoby. 

Ze względu na czas życia cookies, stosujemy dwa rodzaje tych plików: 



a) sesyjne – są to pliki tymczasowe przechowywane w Twoim urządzeniu do czasu            
wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia przeglądarki         
internetowej; 

a) stałe - przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików            
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie z urządzenia. 

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, stosujemy ich następujące rodzaje: 

a) niezbędne do działania usługi i aplikacji – są to pliki umożliwiające korzystanie z naszych              
usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających         
uwierzytelniania; 

b) niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i do wykrywania nadużyć; 
c) pliki cookies wydajnościowe – są to pliki, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie             

korzystania ze stron internetowych i aplikacji; 
d) reklamowe – są to pliki, które umożliwiają dostarczanie uczestnikom treści reklamowych           

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; 
e) pliki funkcjonalne - umożliwiają "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień i          

personalizację interfejsu uczestnika, np. w zakresie preferencji, tj. wybranego języka lub           
regionu, z którego pochodzi uczestnik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i           
aplikacji itp.; 

f) statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji. 

Informujemy, że masz możliwość skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej w celu          
ograniczenia lub zablokowania plików cookies, a nawet usunięcia plików cookies, które zostały już             
umieszczone na Twoim urządzeniu. Pamiętaj, że wskutek takiej konfiguracji możesz nie mieć            
dostępu do wybranych obszarów naszej strony internetowej, a my możemy sądzić, że nigdy nas              
wcześniej nie odwiedziłeś, w związku z czym pokażemy Tobie ponownie komunikat o plikach             
cookies i ponownie zwrócimy się do Ciebie o wyrażenie zgody na umieszczanie tych plików. 

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat plików cookies i innych technologii, dodatkowe             
informacje możesz znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu             
przeglądarki internetowej. 

15. POZOSTAŁE INFORMACJE 

W Serwisach Administratora mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów           
społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google+. Za pomocą funkcjonalności         
udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi na danym              
Serwisie społecznościowym. Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy           
Tobą a danym portalem społecznościowym. Administrator nie przetwarza tych danych ani nie ma             
wiedzy, jakie dane są zbierane. W związku z tym zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i                 
politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej          
wtyczki. 

Informujemy, że w przyszłości nasza Politykę prywatności i plików cookies ulec może zmianie             
(aktualizacji) w związku ze zmianą obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony            
Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz         
regulujących prawa konsumentów. Przepisy te wpływają na prawa i obowiązki Administratora lub            
prawa i obowiązki podmiotu danych. Przyczyna zmiany postanowień Polityki prywatności może być            
także rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii         



internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,         
mające wpływ na zakres Polityki Prywatności i Plików Cookies.  


