POLITYKA PLIKÓW COOKIES

I.

INFORMACJE OGÓLNE

Smolar Agencja Promocyjno–Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15,
93–569 Łódź, NIP 7262214473, REGON 472206546
oraz
Smolar Agencja Promocyjno–Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
ul. Inżynierska 15, 93–569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000444211, posiadający kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, w pełni
opłacony, NIP: 7272788075, REGON 101524274,
(zwani dalej razem: „Smolar”)
wykorzystują pliki cookies, znaczniki pikselowe, Web Beacons i inne technologie internetowe,
takie jak CAPTCHA's w celu:
−

−
−
−

poprawy wydajności stron internetowych za pośrednictwem, których odbywają się akcje
promocyjne organizowane przez Smolar, na których została zamieszczona niniejsza
Polityka Plików Cookies (dalej: „Strona Internetowa” lub „Strona”),
analizy Strony Internetowej i jej użytkowania,
zwiększenia komfortu przeglądania Strony Internetowej,
ochrony Strony Internetowej przed robotami spamującymi.

Użytkownik korzystający ze Strony Internetowej zgadza się na warunki określone w niniejszej
Polityce Plików Cookies.
II.

WYJAŚNIENIE CZYM SĄ TZW. „WEB BEACONS” / „ELEKTRONICZNE OBRAZKI”

Smolar może zamieścić na określony czas reklamy na stronach internetowych podmiotów
trzecich. W ramach działań mających na celu przeprowadzenie oceny efektywności naszych
działań reklamowych możemy skorzystać z technologii identyfikacji użytkowników takich jak
„web beacons” lub „action tags”, które liczą gości odwiedzających stronę po obejrzeniu
reklamy Smolar na banerze na stronie internetowej innego podmiotu. Smolar używa tej
technologii wyłącznie do zbierania zaszeregowanych danych statystycznych o użytkownikach
odwiedzających stronę w celu mierzenia efektywności poszczególnych reklam.
III.

WYJAŚNIENIE CZYM SĄ TZW. „PLIKI COOKIES” / „CIASTECZKA”

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu końcowym
użytkownika (np.: komputer, tablet, smartfon) poprzez każdorazowe odwiedzanie Strony
Internetowej.
Pliki cookies wykonują wiele różnorodnych zadań, które odpowiadają za skuteczne
nawigowanie pomiędzy stronami, zapamiętywanie preferencji poszczególnych użytkowników
i ogólne zwiększenia ich satysfakcji z przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookies mogą
informować Smolar, np. o tym, czy użytkownik już wcześniej odwiedzał Stronę Internetową czy
też jest nowym odwiedzającym, a także pomagają dostosować reklamy, które użytkownicy
widzą online, dostosowane do ich preferencji i potrzeb.
Strona Internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z zastrzeżeniem
informacji zawartych w plikach cookies.
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Każdy użytkownik ma możliwość:
− zaakceptowania plików cookies używanych na Stronie, lub
− odrzucenia wszystkich plików cookies z kategorii analityczne i marketingowe.
Pliki cookies mogą być przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez różne
okresy czasu, tj.:
− sesyjne pliki cookies – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż
do wyłączenia (tj. zamknięcia) całej przeglądarki internetowej,
− stałe pliki cookies – pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony
czas w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez
użytkownika.
Pliki cookies nie są szkodliwe dla użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają niekorzystnie
na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani
w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
Informacje uzyskiwane przez Smolar dzięki plikom cookies nie są przypisywane do konkretnej
osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
IV.

RODZAJE PLIKÓW
INTERNETOWEJ

COOKIES

WYKORZYSTYWANYCH

NA

STRONIE

Na Stronie Internetowej funkcjonują następujące rodzaje plików cookies:
−

−

−

niezbędne (techniczne) pliki cookies, które są niezbędne dla prawidłowego działania
Strony Internetowej oraz wykorzystywane do optymalizacji jej działania pod kątem różnych
urządzeń końcowych oraz różnych przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują
użytkownicy – dzięki temu każde urządzenie końcowe użytkownika wyświetli Stronę
Internetową w sposób poprawny i czytelny,
analityczne pliki cookies, które są konieczne do ciągłego ulepszania funkcjonowania
Strony Internetowej oraz prowadzenia pomiarów skuteczności podejmowanych działań
o charakterze marketingowym i reklamowym, tj. tworzenia zbiorczych statystyk i analiz,
które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywana jest Strona Internetowa. Takie
działania pozwalają stale udoskonalać strukturę i zawartość Strony Internetowej, aby w jak
największym stopniu odpowiadała ona potrzebom wszystkich jej użytkowników,
marketingowe pliki cookies, które są wykorzystywane w celu dopasowania treści i form
reklam, wyświetlanych zarówno na Stronie Internetowej, jak i w sieciach reklamowych
Google Inc. (dalej: „Google”), do potrzeb i upodobań użytkowników.

Smolar na Stronie Internetowej może wykorzystać narzędzia typu: Google Tag Manager,
Google Analytics i Google AdWords, które służą do analizy ruchu w sieci Internet oraz
remarketingu. Smolar może reklamować się w sieci Internet za pomocą ww. narzędzi Google.
Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google dla reklam, jak również dostosować reklamy
w sieci reklamowej Google za pomocą ustawień reklam zgodnie z zapisami wskazanymi na
stronie internetowej działającej pod adresem: https://adssettings.google.com/authenticated.
Usługi takie wykorzystywane są na Stronie Internetowej z włączoną anonimizacją IP. Oznacza
to, że adres IP każdego użytkownika jest na Stronie Internetowej skracany przez Google i tym
samym podlega anonimizacji.
Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu analizy sposobu korzystania przez
poszczególnych użytkowników Strony Internetowej, tworzenia raportów o aktywności na
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Stronie Internetowej, w tym do wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji
użytkownika.
Zasady prywatności przyjęte przez Google można znaleźć na stronie internetowej działającej
pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
Każdy użytkownik może zapobiec rejestrowaniu danych zgromadzonych w plikach cookies,
a dotyczących korzystania ze Strony Internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu
tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki, znajdujący się na
stronie internetowej działającej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Smolar nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie plików cookies przez
dostawców narzędzi analitycznych oraz przeglądarek internetowych.
Na Stronie Internetowej mogą znaleźć się następujące pliki cookies:
Nazwa
PHPSESSID

Domena
Domena strony
www

Accepted

Domena strony
www

splash_accepted Domena strony
www

rc::a

google.com

rc::c

google.com

CONSENT

google.com

_dc_gtm_UA-#

Domena strony
www

Użytek
Zachowuje stan sesji
użytkownika dla
żądań stron.
Przechowuje
informacje o tym,
czy użytkownik
zaakceptował
cookies
Przechowuje
informację o tym,
czy użytkownik
przeszedł poprawnie
bramkę wiekową dla
akcji związanych z
promocją alkoholi
Plik powiązany z
mechanizmem
CAPTCHA – służy do
rozróżnienia ludzi i
botów.
Plik powiązany z
mechanizmem
CAPTCHA – służy do
rozróżnienia ludzi i
botów.
Plik używany przez
Google do analizy
narzędzi takich jak
Google Maps
Używany przez
Google Tag
Managera do
kontrolowania
ładowania tagu
Google Analytics.
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Czas trwania
sesja

Typ
niezbędny

60 minut

niezbędny

10 minut

niezbędny

trwały

niezbędny

Sesja

niezbędny

trwały

niezbędny

1 dzień

analityczny

_ga

Domena strony
www

_ga_#

Domena strony
www

_gat

Domena strony
www

_gat_UA-*

Domena strony
www

_gid

Domena strony
www

Collect

google-analytics.com

r/collect

doubleclick.net
(Google)

ads/gaaudiences

google.com

IDE

doubleclick.net
(Google)

Pozwala zliczyć ile
osób odwiedza
domenę i rozpoznać
użytkowników,
którzy odwiedzili ją
wcześniej
Pozwala zliczyć ile
osób odwiedza
domenę i rozpoznać
użytkowników,
którzy odwiedzili ją
wcześniej
Pozwala
monitorować
częstotliwość żądań
wyświetlenia strony
Pozwala
monitorować
częstotliwość żądań
wyświetlenia strony
– plik analogiczny do
powyższego tylko
pochodzący z
narzędzia Google
Tag Manager
Plik pozwalający
rozpoznać
unikatowych
użytkowników
Służy do wysyłania
danych do Google
Analytics na temat
urządzenia i
zachowania
użytkownika.
Rozszerzona wersja
pliku cookie collect,
pozwala zbierać np.
dane takie jak grupy
wiekowe bądź grupy
zainteresowań
Umożliwia
wyświetlanie
personalizowanych
przez nas reklam
bazując na
zachowaniach
użytkownika w sieci.
Używany przez
Google DoubleClick
do rejestrowania i
4

2 lata

analityczny

2 lata

analityczny

1 dzień

analityczny

1 dzień

analityczny

1 dzień

analityczny

sesja

analityczny

sesja

marketingowy

sesja

marketingowy

1 rok

marketingowy

NID

google.com

pagead/1puser-list/#

google.com

test_cookie

doubleclick.net
(Google)

yt-remote-castinstalled

youtubenocookie.com

yt-remoteconnecteddevices

youtubenocookie.com

zgłaszania działań
użytkownika witryny
po obejrzeniu lub
kliknięciu jednej z
reklam
reklamodawcy w
celu zmierzenia
skuteczności
reklamy i
przedstawienia
użytkownikowi
ukierunkowanych
reklam.
Rejestruje unikalny
identyfikator
urządzenia
powracającego
użytkownika.
Identyfikator służy
do wyświetlania
spersonalizowanych
reklam.
Wykorzystywany np.
przez Google Maps.
Generowane przez
Google na
podstawie
dynamicznego
marketingu w celu
śledzenia zdarzeń,
takich jak konwersje
lub inne znaczące
interakcje
użytkownika
Służy do
sprawdzania, czy
przeglądarka
użytkownika
obsługuje pliki
cookie.
Przechowuje
preferencje
odtwarzacza wideo
użytkownika za
pomocą osadzonego
wideo YouTube
Przechowuje
preferencje
odtwarzacza wideo
użytkownika za
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6 miesięcy

marketingowy

sesja

marketingowy

1 dzień

marketingowy

sesja

marketingowy

trwały

marketingowy

yt-remotedevice-id

youtubenocookie.com

yt-remote-fastcheck-period

youtubenocookie.com

yt-remotesession-app

youtubenocookie.com

yt-remotesession-name

youtubenocookie.com

V.

pomocą osadzonego
wideo YouTube
Przechowuje
preferencje
odtwarzacza wideo
użytkownika za
pomocą osadzonego
wideo YouTube
Przechowuje
preferencje
odtwarzacza wideo
użytkownika za
pomocą osadzonego
wideo YouTube
Przechowuje
preferencje
odtwarzacza wideo
użytkownika za
pomocą osadzonego
wideo YouTube
Przechowuje
preferencje
odtwarzacza wideo
użytkownika za
pomocą osadzonego
wideo YouTube

trwały

marketingowy

sesja

marketingowy

sesja

marketingowy

sesja

marketingowy

KONTROLA I USUWANIE PLIKÓW COOKIES

Uprawnienie do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies wynika ze zgody
wyrażonej przez użytkownika Strony Internetowej.
Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki
internetowej lub Strony Internetowej. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień
w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych
informacji.
W większości przeglądarek stron internetowych można:
− kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień
przeglądarki),
− zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies, lub
− ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.
W zależności od wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki, opcja usunięcia lub
cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. Poniżej wskazano przykładowy
sposób zmiany ustawień plików cookies w przypadku najbardziej popularnych wyszukiwarek:
−

Google Chrome: szczegółowe informacje dotyczące usuwania / blokownia plików cookies
w przeglądarce Google Chrome znajdują się na stronie internetowej działającej pod
adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,
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−

−

−

−

Internet Explorer: szczegółowe informacje dotyczące usuwania / blokowania plików
cookies w przeglądarce Internet Explorer znajdują się na stronie internetowej działającej
pod adresem: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-filesin-internet-explorer,
Mozilla Firefox: szczegółowe informacje dotyczące usuwania / blokownia plików cookies
w przeglądarce Mozilla Firefox znajdują się na stronie internetowej działającej pod
adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna,
Opera: szczegółowe informacje dotyczące usuwania / blokownia plików cookies
w przeglądarce Opera znajdują się na stronie internetowej działającej pod adresem:
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies,
Safari: szczegółowe informacje dotyczące usuwania / blokownia plików cookies
w przeglądarce Safari znajdują się na stronie internetowej działającej pod adresem:
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich
stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej. Brak
zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Plików Cookies podlega okresowej weryfikacji i aktualizacjom. Wszelkie zmiany
Polityki Plików Cookies będą zamieszczane na Stronie Internetowej oraz będą w możliwym
stopniu komunikowane jej użytkownikom. W celu zapoznania się z najnowszą wersją Polityki
Plików Cookies należy odwiedzić Stronę Internetową.
W przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt w formie pisemnej na adres: Smolar Agencja
Promocyjno–Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub za pośrednictwem poczty
e–mail na adres: biuro@smolar.pl.
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