Polityka cookies

Szanowny Użytkowniku, na tej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, oraz w
przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody – do dostosowania treści reklamowych w formie
graficznej i tekstowej. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii, tak
aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Zapoznaj się z
poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu.

Polityka Cookies Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” (ciasteczek) i odnosi się do strony internetowej
www.krainaradosci.com.pl, której właścicielem ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku przy
ulicy Załogowej 17, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000162799 o kapitale zakładowym: 6.091.904,00 zł, NIP 5830013129, REGON 190297892, adres
e-mail: marketing@bakal.pl. Pliki ‘’cookies” wykorzystywane do celów dostosowania treści
reklamowych zawierają dane osobowe w postaci adresu IP komputera albo innego urządzenia
końcowego Użytkownika.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies jest ATLANTA POLAND S.A. z
siedzibą w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17, 80-557 Gdańsk, adres e-mail: marketing@bakal.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług, analizowania ich i
udoskonalania oraz zapewniania bezpieczeństwa jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(dalej: RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych w celu pomiarów statystycznych jest
uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą gromadzone w
celu dostosowania treści reklamowych na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody – art. 6 ust.
1 lit. a) RODO. Zgoda może być odwołana w każdym czasie, jednakże nie wpływa to na zgodność z
prawem przetwarzania danych dokonanego przed odwołaniem zgody.

Administrator informuje, że Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych,
żądania sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w
art. 15-19 RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania umowy, użytkownikowi
przysługuje również prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO. Administrator
informuje nadto, że w przypadku przetwarzania danych w prawnie usprawiedliwionych celach
Administratora, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Użytkownikowi prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.

W celu realizacji ww. praw prosimy o kontakt pod nr telefonu: + 48 71 7860016, adres e-mail:
marketing@bakal.pl albo pocztą na adres spółki. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Użytkownikowi przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane
w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, telefon, laptop, tablet itp.). Pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio dopasować stronę internetową do jego
indywidualnych preferencji. Ciasteczka zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas
ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu tworzenia anonimowych statystyk oraz utrzymania sesji
Użytkownika. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody pliki „cookies” wykorzystywane są
również w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika (w tym w
zakresie treści reklamowych) oraz jej optymalizacji.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosujemy dwa rodzaje plików „cookies” – „stałe” oraz „sesyjne”.

−

„Sesyjne pliki cookies” – są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu
użytkownika do czasu przebywania użytkownika na stronie internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej),

−

„Stałe pliki cookies” – pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w
parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Na stronie wykorzystywane są zewnętrzne pliki „cookies” przez partnerów strony internetowej w
celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych:
−

Google Analytics/Adwords (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w Europie),

−

Facebook.com (administrator cookies: Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

W jakim celu używamy plików „cookies”?

Plików cookies używamy do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej
podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

Pliki cookies do dostosowania treści reklamowych.

do dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji
korzystania z tej strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenia, z których
Użytkownik korzysta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb i właściwości urządzenia, z którego korzysta przeglądając stronę
internetową, do dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (reklamy displayowe) przy
wykorzystaniu remarketingu Google Analytics, Google Adwords oraz Facebook, do utworzenia i
zdefiniowania przez Google listy odbiorców remarketingu Google Analytics, Google Adwords oraz
Facebook na różnych urządzeniach (do obsługi funkcji remarketingu z Google Analytics w usługach
sieci reklamowej Google, używany jest zewnętrzny plik cookie DoubleClick).

Pliki „cookies”, z których korzystamy (zamieszczane w urządzeniach końcowych użytkownika), mogą
być udostępnione naszym partnerom oraz współpracującym z nami reklamodawcom, w tym Google.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika
opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami
zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych,
którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

Usuwanie plików „cookies”

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie
plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby
blokować obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie
użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików „cookies” dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej. Możliwe jest w każdej chwili usunięcie plików „cookies”
korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej.

Czas przechowywania plików Cookies

Pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu zmiany ustawień
przeglądarki przez Użytkownika.

Adresy IP urządzeń końcowych Użytkownika będą usuwane w terminie 2 lat od rejestracji.

