COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

I.

Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach
Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą
elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez ARLEN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Sapieżyńska 10, 00-215 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000125086, NIP 5261039877, REGON 011346610.
2. Interpretacji Regulaminu należy dokonywać w oparciu o następujące definicje:
1.

ADMINISTRATOR

COOKIES

COOKIES WŁASNE

COOKIES ZEWNĘTRZNE

SERWIS

URZĄDZENIE

UŻYTKOWNIK

ARLEN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sapieżyńska 10, 00-215
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000125086, NIP 5261039877, REGON
011346610
Niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,
wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika
odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego na jego
Urządzeniu.
Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich
powstania
można
znaleźć
m.in.
tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko;
oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane
ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez
Administratora za pośrednictwem Serwisu;
oznacza
Cookies
Administratora, za
Serwisu;

zamieszczane
pośrednictwem

przez
partnerów
strony internetowej

oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą
Administrator prowadzi Sklep Internetowy, działający w
domenie salut.pl;
oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego
Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i
przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą
elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o
świadczenie usług drogą elektroniczną.

II.

Korzystanie z Cookies

1.

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów
lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis
indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies własnych:
a)

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do

momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia
nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z Urządzenia Użytkownika.
3.

Administrator wykorzystuje Cookies Własne do następujących celów:
a. Konfiguracji serwisu:


dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;



rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;



zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik;



zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;



rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b. Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie:


utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;



poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;



optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:


dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki
te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;



poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności
weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu;

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika:


poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego
lokalizacji;

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:


f.

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;

Świadczenia usług reklamowych:


dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów
firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
4.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. Prezentowanie treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są
pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:


www.youtube.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych:


Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c. Prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem
narzędzia internetowej reklamy:


Sieć reklamowa

d. Logowanie do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:


Facebook Connect [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub
Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]



Google [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]



PayPal [administrator Cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w
Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]

e. Wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych:


f.

Facebook.com [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook
Ireland z siedzibą w Irlandii]

Prezentowanie opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z
zewnętrznego serwisu internetowego:


opineo.pl [administrator Cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

g. Wykorzystanie funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony
internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

5.

skype.com [administrator Cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania
z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że

można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania
plików Cookies na komputerze Użytkownika – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć
wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może
okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).
6.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia
zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może
być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

7.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w
dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz za pośrednictwem następujących linków:
dla przeglądarki Internet Explorer
dla przeglądarki Mozilla
dla przeglądarki Google Chrome
dla przeglądarki Opera
dla przeglądarki Safari

III.

Korzystanie z innych danych
Obok plików Cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez
administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.
Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Użytkownika, rodzaj platformy i
przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Użytkownik wszedł
na Serwis. Niektóre podstrony w ramach Serwisu oraz inne środki komunikacji z
Użytkownikiem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons
pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana
została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas
załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu
oceny efektywności reklam Administratora. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w
celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu Internetowego.
Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

