
OŚWIADCZENIE O PLIKACH COOKIE – PRAWA EUROPEJSKIE 

Nasza polityka prywatności wyjaśnia nasze zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i 
przechowywania danych osobowych. Ta polityka szczegółowo wyjaśnia, w jaki sposób wdrażamy 

pliki cookie, a także opcje ich kontrolowania. 

Używamy  plików  cookie  w  celu  personalizacji  treści  i  reklam,  w  celu  zapewnienia  funkcji  mediów 
społecznościowych  i  analizy  naszego  ruchu  na  stronie.  Udostępniamy  również  informacje  o  tym,  jak 
korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w mediach społecznościowych, reklamie i analizie, którzy 
mogą łączyć je z innymi informacjami, które im dostarczyłeś lub które zgromadzili podczas korzystania z 
ich usług. 

ZGADZASZ SIĘ NA NASZE PLIKI COOKIE, JEŚLI KONTYNUUJESZ KORZYSTANIE Z 
NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ. 

PREAMBUŁA 

Pliki cookie składają się z części kodu zainstalowanych w przeglądarce, które pomagają nam świadczyć 
usługi zgodnie z opisanymi celami. Niektóre cele, dla których instalowane są pliki cookie, mogą również 
wymagać Twojej zgody; 

W  przypadku  gdy  instalacja  plików  cookie  odbywa  się  na  podstawie  zgody,  zgoda  taka  może  zostać  w 
dowolnym momencie wycofana zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie; 

Ta strona używa różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez usługi stron 
trzecich, które pojawiają się na naszych stronach; 

Niniejsza deklaracja została przygotowana na podstawie przepisów wielu aktów prawnych, w tym art. 13 i 
14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych - oraz Dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 lipca 2002 r. - dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej. 

1. DEFINICJE 

“Aplikacja” oznacza aplikację, za pomocą której dane osobowe użytkownika 
są gromadzone i przetwarzane. 

“Uwierzytelnianie”  pliki cookie służące do identyfikacji użytkownika po 
zalogowaniu na czas sesji 

“Cookies / Pliki cookies” plik cookie to niewielka część danych, którą witryna prosi 
przeglądarkę o przechowywanie na Twoim komputerze lub 
urządzeniu mobilnym. Plik cookie pozwala witrynie na 
„zapamiętanie” twoich działań lub preferencji z biegiem czasu. 
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“Administrator” lub “Administrator 
danych”

oznacza  osobę  fizyczną  lub  prawną,  organ  publiczny,  agencję 
lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi 
określa  cele  i  sposoby  przetwarzania  danych  osobowych;  w 
przypadku gdy cele i sposoby takiego przetwarzania są 
określone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, 
Administrator lub szczegółowe kryteria jego wyznaczenia mogą 
być określone w prawie Unii lub w prawie państwa 
członkowskiego. 

“Podmiot danych” oznacza osobę fizyczną, do której odnoszą się dane osobowe. 

“Unia Europejska (lub UE)” o ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii 
Europejskiej  zawarte  w  tym  dokumencie  obejmują  wszystkie 
obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

“Własne pliki cookie” oznacza pliki cookie ustawiane przez serwer internetowy 
odwiedzanej strony i dzielące tę samą domenę. 

“Równoważenie obciążenia” pliki cookie równoważące obciążenie na czas sesji. 

“Trwałe cookie” plik cookie, który pozostaje na komputerze / urządzeniu 
użytkownika przez z góry określony czas. 

“Dane osobowe (lub Dane)” oznacza  wszelkie  informacje  dotyczące  zidentyfikowanej  lub 
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Podmiot 
danych”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to 
osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, 
w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego 
jak  imię  i  nazwisko,  numer  identyfikacyjny,  dane  dotyczące 
lokalizacji, identyfikator online lub jeden lub więcej czynników 
specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, 
psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej 
tożsamości tej osoby fizycznej. 

“Podmiot przetwarzający”  oznacza  osobę  fizyczną  lub  prawną,  organ  publiczny,  agencję 
lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu 
administratora. 

“Usługa (usługi)” oznacza usługę świadczoną przez tę Aplikację zgodnie z opisem 
w odpowiednich Zasadach i Warunkach na tej stronie 
internetowej. 

“Sesyjny plik cookie” plik cookie, który jest usuwany, gdy użytkownik zamyka 
przeglądarkę. 
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2. COOKIES / CIASTECZKI 

2.1.Pliki cookie, których używamy  

2.1.1.Ta aplikacja korzysta z (a) plików cookie do dostosowywania interfejsu użytkownika; (b) plików 
cookie uwierzytelniających; (c) plików cookie bezpieczeństwa zorientowanego na 
użytkownika; (d) plików cookie równoważące obciążenie; (e) plików cookie dostosowywania 
interfejsu  użytkownika;  i  (f)  plików  cookie  do  udostępniania  treści  zalogowanym stronom 
trzecim.  Według  organu  doradczego  UE  ds.  Ochrony  danych  WP29  te  pliki  cookie  są 

zwolnione z obowiązku uzyskania zgody użytkownika. 

“Pliki cookie stron trzecich” oznaczają  pliki  cookie  przechowywane  przez  domenę  inną  niż 
domena  odwiedzanej  strony.  Może  się  to  zdarzyć,  gdy  strona 
odwołuje się do pliku, takiego jak JavaScript, znajdującego się 
poza jego domeną. 

“Wtyczka udostępniania treści 
stronom trzecim” 

pliki  cookie  do  udostępniania  treści  zalogowanym  członkom 
sieci społecznościowej.

“Dane o użytkowaniu” oznacza informacje gromadzone automatycznie za 
pośrednictwem tej Aplikacji (lub usług stron trzecich 
zastosowanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy 
IP lub nazwy domen komputerów używanych przez 
użytkowników korzystających z tej aplikacji, adresy URI 
(Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda 
zastosowana  do  przesłania  żądania  do  serwera,  rozmiar  pliku 
otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status 
odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj 
pochodzenia,  funkcje  przeglądarki  i  systemu  operacyjnego  z 
którego korzysta Użytkownik, różne szczegóły dotyczące czasu 
na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz 
szczegółowe informacje o ścieżce zastosowanej w Aplikacji, ze 
szczególnym odniesieniem do sekwencji odwiedzonych stron , a 
także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego 
urządzenia i / lub środowiska IT Użytkownika. 

“Użytkownik” osoba korzystająca z tej aplikacji, która jest, o ile nie określono 
inaczej, Podmiotem danych. 

“Bezpieczeństwo zorientowane na 
użytkownika” 

p l i k i c o o k i e , u ż y w a n e d o w y k r y w a n i a n a d u ż y ć 
uwierzytelniania, przez ograniczony nieprzerwany czas.  

“Polecenia wydane przez 
użytkownika” 

pliki cookie (sesyjne), takie jak własne pliki cookie do śledzenia 
poleceń  użytkownika  podczas  wypełniania  formularzy  online, 
koszyków na zakupy itp., na czas trwania sesji lub trwałe pliki 
cookie ograniczone w niektórych przypadkach do kilku godzin. 

“Dostosowywanie interfejsu 
użytkownika”

pliki cookie, takie jak preferencje językowe lub ustawienia 
czcionek, na czas trwania sesji (lub nieco dłużej)
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2.1.2.Ta  aplikacja  używa  plików  cookie,  aby  zapisać  preferencje  przeglądania  i  zoptymalizować 
przeglądanie przez użytkownika.. Do tych plików cookie należą na przykład te, które służą do 
ustawiania preferencji językowych i walutowych lub do zarządzania statystykami własnymi 
stosowanymi bezpośrednio przez Administratora. 

2.1.3. Techniczne  pliki  cookie  i  Pliki  cookie  służące  do  zagregowanych  celów  statystycznych. Ta 
aplikacja wykorzystuje pliki cookie do zapisywania sesji użytkownika i wykonywania innych 
czynności, które są absolutnie niezbędne do działania tej aplikacji, na przykład w związku z 
dystrybucją ruchu internetowego. 

2.1.4. Przeznaczenie i opis: 

2.1.5.Poniżej znajdują się przykłady plików cookie, które ustawiamy wraz z objaśnieniem ich 
przeznaczenia. Pamiętaj, że nie jest to wyczerpująca lista, ale ma ona na celu być 
reprezentatywna.  

Przeznaczenie Opis

Wykonanie  Ta aplikacja jest zbudowana przy użyciu popularnych platform 
internetowych. Mają one wbudowane pliki cookie, które 
pomagają w problemach ze zgodnością (np. identyfikacji typu 
przeglądarki)  i  poprawiają  wydajność  (np.  szybsze  ładowanie 
treści). 

Bezpieczeństwo Jeśli  zarejestrujesz  się  w  celu  uzyskania  dostępu  do  strefy 
zastrzeżonej, nasze pliki cookie zapewniają rejestrację Twojego 
urządzenia na czas tej wizyty. Aby uzyskać dostęp do obszarów 
zastrzeżonych, będziesz potrzebować nazwy użytkownika i 
hasła. 

Funkcjonalność (techniczna) Pozwól stronie zapamiętać dokonane wybory (takie jak nazwa 
użytkownika,  język  lub  region,  w  którym  się  znajdujesz)  i 
zapewnić ulepszone, bardziej osobiste funkcje. Te pliki cookie 
mogą być również używane do zapamiętywania 
wprowadzonych zmian rozmiaru tekstu, czcionek i innych 
części stron internetowych, które można dostosować. 

Analityczne Korzystamy z kilku zewnętrznych narzędzi analitycznych, aby 
pomóc  nam  zrozumieć,  w  jaki  sposób  odwiedzający  witrynę 
korzystają z naszej witryny. To pozwala nam poprawić jakość i 
treść dla Ciebie. Zagregowane dane statystyczne obejmują 
takie pozycje, jak łączna liczba odwiedzin lub wyświetleń 
strony, oraz strony odsyłające do naszej witryny.

Cookie Opis i przeznaczenie Rodzaj 

CAMPAIGNE.SUB_ID_COOKIE Analityczne. Własny plik cookie.
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2.2. Pliki cookie nie będą wykorzystywane do celów innych niż tu określone. 

3. STRONY TRZECIE, KTÓRE INSTALUJĄ PLIKI COOKIE  

3.1.Niektóre z wymienionych poniżej Usług zbierają statystyki w formie anonimowej i zagregowanej i 
mogą nie wymagać zgody użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez 
Administratora - w zależności od ich opisu - bez pomocy stron trzecich. 

3.2.Jeśli  jakiekolwiek  Usługi  obsługiwane  przez  strony  trzecie  są  wymienione  wśród  poniższych 
narzędzi,  mogą  one  zostać  wykorzystane  do  śledzenia  twoich  nawyków  przeglądania  -  oprócz 
informacji tu określonych i bez wiedzy Administratora. Szczegółowe informacje można znaleźć w 
polityce prywatności wymienionych usług. 

(i) Analityka.  Usługi  zawarte  w  tej  sekcji  pozwalają  nam  monitorować  i  analizować  ruch 
internetowy, a także mogą być używane do monitorowania zachowania użytkowników. 

(a)Analityka Google (Google INC.)  
Analityka Google, czyli Google Analytics, to usługa analizy sieci świadczona przez Google Inc. 

(„Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej 
aplikacji,  do  przygotowywania  raportów  z  jej  działań  i  udostępniania  ich  innym  usługom 
Google. 

OAGEO Informacje o położeniu 
geograficznym.  
Funkcjonalność i wykonanie. 

Plik cookie strony 
trzeciej. 

_gat Analityczne. Plik cookie strony 
trzeciej. 

_ga Analityczne. Plik cookie strony 
trzeciej. 

_gid Analityczne. Plik cookie strony 
trzeciej. 

_utma Analityczne. Plik cookie strony 
trzeciej. 

_utmc  
_utmb 

Analityczne. Plik cookie strony 
trzeciej. 

_utmz Analityczne. Plik cookie strony 
trzeciej. 

LAYOUT_COOKIE Wykonanie. Własny plik cookie. 

splash_i Funkcjonalność. Własny plik cookie.
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Google może wykorzystywać zgromadzone Dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej 
sieci reklamowej. 

Zgromadzone dane osobowe: pliki cookie i Dane o użytkowaniu. 
Miejsce przetwarzania: SZ 
Możesz  zrezygnować  z  Analityki  Google,  odwiedzając  stronę  www.google.com/settings/ads 
lub https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  
Polityka prywatności - https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

(ii) Reklama. Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystanie danych użytkownika do celów 
komunikacji reklamowej wyświetlanej w formie banerów i innych reklam w tej aplikacji. 

(a)  Revive platforma do umieszczania reklam  
Revive Platforma to serwer reklam typu open source i jest obsługiwany przez niekomercyjną 
firmę  Revive  Software  and  Services  BV.  Używamy  tej  platformy  do  wyświetlania  naszych 
reklam wewnętrznych. 
Więcej informacji na temat platformy Revive i RODO (ogólne przepisy o ochronie danych) - 
https://www.revive-adserver.com/privacy/gdpr/ i https://www.revive-adserver.com/privacy/
personal-data/ 

4.  JAK WYRAZIĆ LUB WYCOFAĆ ZGODĘ NA INSTALACJĘ PLIKÓW COOKIE 

4.1.   OPRÓCZ  TEGO,  CO  JEST  OKREŚLONE  W  NINIEJSZYM  DOKUMENCIE,  UŻYTKOWNIK 
MOŻE ZARZĄDZAĆ PREFERENCJAMI DOTYCZĄCYMI PLIKÓW COOKIE 
BEZPOŚREDNIO  Z  ICH  WŁASNEJ  PRZEGLĄDARKI  I  ZAPOBIEGAĆ  -  NA  PRZYKŁAD  - 
STRONOM TRZECIM OD INSTALOWANIA PLIKÓW COOKIE 

4.2.  Za pomocą preferencji przeglądarki można również usunąć pliki cookie zainstalowane w przeszłości, 
w tym pliki cookie, które mogły zapisać pierwotną zgodę na instalację plików cookie przez tę stronę 
internetową. 

4.3.  Użytkownik może kontrolować i / lub usuwać pliki cookie, zobaczyć szczegóły na aboutcookies.org. 
Użytkownik  może  usunąć  wszystkie  pliki  cookie,  które  są  już  na  twoim  komputerze,  i  możesz 
ustawić większość przeglądarek, aby zapobiec ich umieszczeniu. Jeśli jednak to zrobisz, konieczne 
może być ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, a 
niektóre usługi i funkcje mogą nie działać. 

4.4.   W  odniesieniu  do  plików  cookie  instalowanych  przez  osoby  trzecie,  Użytkownicy  mogą  zarządzać 
swoimi preferencjami i wycofać swoją zgodę, klikając odpowiedni link rezygnacji (jeśli jest dostępny), 
korzystając  ze  środków  podanych  w  polityce  prywatności  strony  trzeciej  lub  kontaktując  się  z  osobą 
trzecią. 

4.5.   Ponieważ  instalacja  plików  cookie  stron  trzecich  i  innych  systemów  śledzenia  za  pośrednictwem 
Usług wykorzystywanych w tej Aplikacji nie może być technicznie kontrolowana przez 
Administratora, wszelkie konkretne odniesienia do plików cookie i systemów śledzenia 
zainstalowane przez strony trzecie należy uważać za orientacyjne.  W celu uzyskania pełnych 
informacji Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich usług 
stron trzecich wymienionych w tym dokumencie. 

4.6.  Ze względu na złożoność związaną z identyfikacją technologii opartych na plikach cookie, 
użytkowników zachęca się do skontaktowania się z administratorem danych, jeśli chcieliby otrzymać 
dalsze informacje na temat korzystania z plików cookie przez tę aplikację. 

**** 
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Kontakt z Administratorem 

Dating Factory  
Tyche Technologies AG, LacMont AG, Landis + Gyr-Strasse 1 
6300 Cug, Szwajcaria, 
+1 (661) 451-1077
legal@datingfactory.com 

Ostatnia aktualizacja oświadczenia o plikach cookie w dniu [04/05/2020]
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