POLITYKA COOKIES
1.

2.

3.
4.

Dla Państwa wygody niniejszy serwis (dalej „Serwis”) używa plików cookies i podobnych
technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach
statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który
odwiedza internauta (dalej „Użytkownik”), do urządzenia końcowego Użytkownika tj. np.
komputera prywatnego Użytkownika.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
Serwis korzysta z informacji zawartych w plikach cookies. Serwis nie zbiera w sposób
automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Kraft Foods Polska S.A. z siedzibą pod adresem
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, numer KRS: 213916.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c)

6.

7.

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

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session
cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelnienia w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c)

„wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.;
e) „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
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8.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany
ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej):
a) Internet Explorer 8

W głównym oknie aplikacji wybieramy kolejno Narzędzia, następnie Opcje internetowe i
Prywatność.

W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób
zablokujemy wszystkie pliki cookies.

Klikamy na przycisk OK.
b) Google Chrome

W głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) klikamy na ikonę Ustawienia Google
Chrome.

Wybieramy zakładkę Ustawienia, a następnie Pokaż ustawienia zaawansowane.

W sekcji Prywatność klikamy na Ustawienia treści. W opcji Pliki cookie zaznaczamy
pozycję Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm (jak na ilustracji poniżej). Na
koniec wybieramy przycisk Gotowe.
c) Mozilla Firefox

W głównym oknie programu klikamy na Narzędzia, następnie Opcje i Prywatność.

Wybieramy opcję Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika, pozycja
pierwsza Zawsze używaj trybu prywatnego oraz pozycja ostatnia Akceptuj ciasteczka
muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty kwadracik).

Następnie klikamy na przycisk OK.
d) Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu
wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.
e) Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

W zakładce Zaawansowane klikamy na Ciasteczka.

Zaznaczamy opcję Nigdy nie akceptuj ciasteczek.

Klikamy na OK.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów.
9.

Warsaw 2617975.1

