Polityka plików “cookies” na stronie internetowej https://www.kompaspoland.com.pl
Czym są pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) ?
Pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie
przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron internetowych. Informacje
zawarte w danym pliku “cookie” mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten
plik pochodzi. Dzięki tym informacjom strona ma możliwość „dowiedzenia się”, w jaki
sposób z niej korzystasz i może np. dostosować do tego sposobu wyświetlane treści lub
zaoferować Ci odpowiednią pomoc.
Do czego nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies” ?
Stosowane na naszych stronach pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:
•

•

•

•

tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownik wykorzystuje naszą stronę internetową – pozwala nam to stale
udoskonalać strukturę i zawartość stron, by w jak największym stopniu odpowiadały
potrzebom naszych obecnych i potencjalnych Klientów.
optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie
najczęściej wykorzystują osoby odwiedzające te strony – dzięki temu naszą stronę
internetową będziesz mógł wyświetlić poprawnie i czytelnie na komputerze, tablecie
czy telefonie.
mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie
treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci
reklamowej Google.
zapamiętania, czy dany Użytkownik wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie
wybranych treści) bądź też jej nie wyraził.

Jakie rodzaje plików „cookies” wykorzystujemy na naszej stronie internetowej i jak
długo będziemy z nich korzystali ?
Wykorzystujemy dwa rodzaje plików „cookies”:
•
•

sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu
ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Za pomocą technologii „cookies” zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne
o Użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z naszej strony internetowej
oraz minimalizacji uciążliwości reklam. Nie zbieramy żadnych danych identyfikujących
Użytkowników jako osoby lub Klientów naszej Spółki.
Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików „cookies” ?
Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie plików
„cookies”. Zanim jednak zdecydujesz się zmienić ustawienia, zwróć uwagę, że pliki te służą
Twojej wygodzie korzystania ze strony. Całkowite wyłączenie plików „cookies” może mieć

wpływ na to, jak nasza strona internetowa będzie wyświetlać się w przeglądarce.
W niektórych przypadkach strona może nie działać poprawnie.
Informacje na temat Google Analytics i plikach „cookies” Google`a.
Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron
internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa
“cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu
umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika
(włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią
na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu
oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu
na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem
na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te
informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów
prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej
posiadaniu.
Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia
na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie
z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej
witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google
dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
Więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a znajdziesz w Zasadach
Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności .
Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych
Administrator strony internetowej – Kompas Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa, e-mail: kompas@kompas-poland.com.pl.
Kontakt do osoby odpowiedzialnej w Spółce za ochronę danych osobowych – działającej za
Administratora Danych Osobowych: Pan Davor Nikolic, Kompas Poland sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa, e-mail: rodo@kompas-poland.com.pl.
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie
danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Jak wyłączyć obsługę plików “cookies” ?
W każdej chwili możesz usunąć ciasteczka z Twojej przeglądarki oraz zablokować możliwość
ich ponownej instalacji. (Tutaj zamieszczamy instrukcję wyłączenia plików cookies dla
każdej przeglądarki)

