
 

Polityka plików cookies 
Niniejsza Polityka dotycząca plików "cookie" (dalej "Polityka") znajduje zastosowanie przy korzystaniu z 

niniejszego serwisu internetowego (dalej "Serwis"). 

Poprzez używanie Serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" (dalej również "ciasteczko") w zgodzie 

z Polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie" w ten sposób, powinieneś zmienić 

ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania niniejszego Serwisu. 

Poniższa informacja podsumowuje różne typy plików "cookie" mogących występować przy korzystaniu z 

niniejszego Serwisu oraz określa cel wykorzystania danego rodzaju plików "cookie", a także czas ich 

wykorzystania (to znaczy jak długo dane ciasteczko pozostanie na Twoim urządzeniu). 

Czym są pliki "Cookie"? 
Pliki "cookie" to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane na Twoim komputerze (lub innym 

odblokowanym urządzeniu, takim jak tablet lub smartphone) podczas gdy odwiedzasz strony internetowe. 

Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to 

znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer. 

Do czego używamy plików "Cookie"? 
Używamy ich by Serwis stawał się łatwiejszy w użytkowaniu i aby lepiej dopasować Serwis oraz nasze produkty 

do Twoich zainteresowań i potrzeb. Pliki "cookie" mogą również być używane do umożliwienia Ci szybszego 

działania w ramach Serwisu oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. Używamy ich także do kompilacji 

anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają nam zrozumieć jak używany jest Serwis. Pliki 

"cookie" pomagają również w ulepszeniu struktury i zawartości Serwisu. Nie możemy ustalić Twojej tożsamości 

na podstawie tych informacji. 

Jakiego rodzaju plików "Cookie" używamy? 
W Serwisie mogą być używane dwa rodzaje plików "cookie"– "sesyjne" oraz "stałe". Te pierwsze są 

tymczasowymi plikami "cookie", które pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia Serwisu. Pliki 

"cookie" stałe pozostają na Twoim urządzeniu znacznie dłużej lub do momentu kiedy je manualnie usuniesz (to 

jak długo dane ciasteczko pozostanie na Twoim urządzeniu zależy od "czasu życia" tego pliku "cookie" oraz od 

ustawień Twojej przeglądarki internetowej). 

Niektóre strony które odwiedzasz mogą również zbierać informacje za pomocą pixeltags (zwanymi również 

cleargifs), które mogą być również udostępnione stronom trzecim, które bezpośrednio wspierają nasze akcje 

promocyjne oraz rozwój stron internetowych. Na przykład, informacja na temat użytkowania strony 

internetowej przez odwiedzających Serwis mogą być udostępnione stronom trzecim, tj. agencjom reklamowym 

w celu lepszego pozycjonowania internetowych bannerów reklamowych na naszych stronach internetowych. 

Ta informacja nie jest jednakże identyfikowalna osobowo, może jednak być połączona z Twoimi danymi 

osobowymi. 

Pliki "Cookie" używane na stronach dakea 
Typ pliku 
"cookie" 

Co ono robi? 
Czy te pliki zbierają moje dane 
osobowe/identyfikują mnie? 

Konieczność 

Te pliki "cookie" są niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania Serwisu, 

pozwalają Ci na poruszanie się po Serwisie 

oraz używania jego elementów. 

Przykładowo, umożliwiają zapamiętywanie 

poprzednich akcji (np. otwartych tekstów) 

Te pliki nie identyfikują Cię personalnie. Jeżeli 

nie zaakceptujesz tych plików "cookie", może 

to wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu 

lub jego części. 



 
Typ pliku 
"cookie" 

Co ono robi? 
Czy te pliki zbierają moje dane 
osobowe/identyfikują mnie? 

podczas wracania na stronę w tej samej 

sesji. 

Wydajność 

Te pliki "cookie" pomagają nam zrozumieć 

jak odwiedzający korzysta z Serwisu poprzez 

dostarczanie informacji na temat obszarów 

które odwiedził, czasu jaki spędził na stronie 

oraz problemów jakie na niej napotkał, jak 

np. komunikaty o błędach. To pomaga nam 

polepszać działanie naszego Serwisu. 

Te pliki "cookie" nie identyfikują Cię 

personalnie. Wszystkie dane są zbierane i 

agregowane anonimowo. 

Funkcjonalność 

Te pliki "cookie" pozwalają naszym stronom 

internetowym na zapamiętywanie Twoich 

wyborów (jak np. Nazwa użytkownika, język 

czy region w którym jesteś) by dostarczyć 

bardziej spersonalizowane działania online. 

Pozwalają również odwiedzającym na 

oglądanie filmów i animacji, używanie 

narzędzi społecznościowych, np. blogów, 

chatów i forów. 

Informacje, które te pliki zbierają mogą 

zawierać również te, które mogą Cię 

identyfikować, a które sam udostępniasz, np. 

nazwę użytkownika lub zdjęcie profilowe. 

Zawsze będziemy z Tobą szczerzy na temat 

danych, które zbieramy, tego co z nimi robimy 

i z kim się nimi dzielimy. Jeżeli nie włączysz 

tych plików, może to wpłynąć na działanie 

strony internetowej i jej funkcjonalności oraz 

może ograniczyć dostęp do jej zawartości. 

Pozycjonowanie 

/ reklama 

Te pliki "cookie" są używane do dostarczania 

Ci zawartości odpowiednich dla Twoich 

zainteresowań. Mogą być używane do 

dostarczania pozycjonowanych reklam lub 

ograniczenia liczby wyświetleń danej 

reklamy. Pomagają nam także zmierzyć 

efektywność danej kampanii reklamowej w 

Serwisie i nie tylko. Możemy używać tych 

plików "cookie" do zapamiętywania 

odwiedzanych przez Ciebie stron i możemy 

dzielić się tą informacją z innymi stronami, 

wliczając w to reklamodawców i nasze 

agencje. 

Większość rodzajów tych plików namierza 

klientów za pomocą ich adresu IP, więc mogą 

być zbierane niektóre dane osobowe. W celu 

uzyskania bardziej szczegółowych informacji o 

tych plików, włączając to jakie dane są 

zbierane i w jaki sposób są używane przeczytaj 

poniższe informacje. 

Czy używamy plików "Cookie" podmiotów trzecich? 
Korzystamy z usług wielu dostawców, którzy także mogą zakładać pliki "cookie" w naszym imieniu, gdy 

odwiedzasz Serwis. Pozwalają one tym dostawcom na dostarczanie usług które zapewniają tacy dostawcy. Aby 

dowiedzieć się więcej o tych plikach lub aby zrezygnować (opt-out) z ich otrzymywania, przeczytaj poniższe 

informacje. 

Gdy odwiedzasz Serwis możesz otrzymywać pliki "cookie" pochodzące od podmiotów trzecich – ich stron 

internetowych lub domen. Staramy się identyfikować te pliki zanim wejdą w użycie abyś mógł sam zdecydować 

czy chcesz je włączyć czy też nie. Więcej informacji na temat tych plików "cookie" może być dostępnych na 

poszczególnych stronach internetowych podmiotów trzecich. 



 
Czy mogę sterować plikami "Cookie" albo je usunąć? 

Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych początkowo na automatycznie włączanie plików 
"cookie". Możesz tak zmienić ustawienia tak, aby ciasteczka były blokowane albo aby alarmowano Cię, że są 
wysyłane na Twoje urządzenia. Jest wiele sposobów na zarządzanie plikami "cookie". Prosimy, abyś skorzystał z 
instrukcji Twojej przeglądarki internetowej lub wyświetlił pomoc, aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub 
zmieniać ustawienia Twojej przeglądarki na potrzeby kontroli plików "cookie". 

Jeżeli zablokujesz używane przez nas pliki "cookie", może to wpłynąć na korzystanie przez Ciebie z Serwisu, na 
przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Serwisu bądź nie otrzymywać 
spersonalizowanych informacji podczas jego przeglądania. 

Jeżeli używasz różnych urządzeń do przeglądania Serwisu (np. komputera, tabletu czy smartphona) musisz się 
upewnić, że każda z przeglądarek na każdym z urządzeń jest odpowiednio dopasowana do Twoich preferencji. 

Więcej szczegółowych informacji 

Sesyjne/tymczasowe: te pliki "cookie" są usuwane z Twojego urządzenia po opuszczeniu strony internetowej. 

Stałe/niezmienne: te pliki "cookie" nie są usuwane z Twojego urządzenia po opuszczeniu strony internetowej. 
Pozostają nim na dłuższy okres czasu. 

        

Wydajność 

Używane pliki 
"cookie" 

Co ono robi 
Jak długo plik 
pozostaje na 
urządzeniu? 

Szczegóły dotyczące pliku 
"cookie" 

Analizy/ Śledzenie 

Dostarcza anonimowych, zaagregownych 
informacji na temat tego gdzie się udajesz 
i co robisz Serwisie i innych stronach 
internetowych. 

Stałe, 
tymczasowe i 
podmiotów 
trzecich. 

Serwis używa 
następujących Analytics 
Cookies& Web Beacons: 

Google Analytics: Po więcej 
informacji o Google Analytics 
kliknij tutaj. 

Funkcjonalność 

Używane pliki 
"cookie" 

Co ono robi 
Jak długo plik 
pozostaje na 
urządzeniu? 

Szczegóły dotyczące pliku 
"cookie" 

Media 
Społecznościowe / 
dzielenie się 
informacjami 

Pozwala na umieszczanie komentarzy / 
ocenianie stron / zapisywania zakładek i 
pomaga w łatwiejszym otrzymywaniu 
dostępu do sieci społecznościowych i 
społecznościowych narzędzi 
internetowych. 

Podmiot 
Trzeci 

Facebook: Po więcej informacji 
na temat Facebook Connect 
kliknij tutaj i po więcej 
informacji na temat Facebook 
Social Plug-In kliknij tutaj. 

 
 
 
 
 
 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.ghostery.com/apps/facebook_connect
http://www.ghostery.com/apps/facebook_social_plugins


 
        

Wydajność 

Używane pliki 
"cookie" 

Co ono robi 
Jak długo plik 
pozostaje na 
urządzeniu? 

Szczegóły dotyczące pliku 
"cookie" 

Różne 

Używane pliki 
"cookie" 

Co ono robi 
Jak długo plik 
pozostaje na 
urządzeniu? 

Szczegóły dotyczące pliku 
"cookie" 

Rich Media 

Wspiera różne części 
funkcjonalne na stronach 
internetowych Dakea, jak np. 
odtwarzanie filmów wideo, 
używanie kodów bonowych / 
aplikacji lojalnościowych oraz 
ściągania plików muzycznych. 

Stałe, tymczasowe 
i podmiotów 
trzecich. 

• YouTube: Po więcej 
informacji na temat 
youtube.com kliknij tutaj. 

Inne 

Wspiera 
różnorodność innych 
części 
funkcjonalności w 
Serwisie. 

Stałe, tymczasowe i 
podmiotów trzecich. 

• maps.google.com: Po więcej 
informacji na temat 
maps.google.com kliknij tutaj 

• JSESSIONID: Po więcej 
informacji na temat JSESSIONID 
kliknij tutaj. 

 

http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
http://support.google.com/maps/bin/answer.py?hl=en&answer=153807
http://en.wikipedia.org/wiki/Session_ID

