JAK ARLA FOODS SA STOSUJE PLIKI COOKIES
ORAZ INNĄ TECHNOLOGIĘ ŚLEDZENIA
Polityka cookies
Dziękujemy za odwiedzenie apetyczneinspiracje.pl („Strona Internetowa”). Niniejsza polityka plików
cookie ma zastosowanie do Strony Internetowej, wszelkich stron internetowych lub aplikacji, które są
używane, lub do których dostęp następuje za pośrednictwem takich stron internetowych lub platform
obsługiwanych przez lub w imieniu Arla Foods SA („Strona Arla Apetina”).
Korzystając ze Strony Arla Foods SA, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookies oraz
innej technologii śledzenia, zgodnie z niniejszą polityką. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie
przez nas z plików cookies lub innej technologii śledzenia w ten sposób, powinieneś odpowiednio
ustawić swoje ustawienia wyszukiwarki lub nie korzystać ze Strony Arla Foods SA. Jeżeli wyłączysz
wykorzystywane przez nas pliki cookies, może to wpłynąć na twoje doświadczenia z korzystaniem z
naszej Strony Arla Foods SA.
Korzystając z urządzenia mobilnego w celu łączenia się z Internetem, powinieneś również zapoznać
się z powiadomieniem o prywatności dla danej używanej przez ciebie aplikacji, aby poznać jej
konkretne praktyki gromadzenia danych.
1.

Czym są pliki Cookies?
Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi umieszczanymi na twoim komputerze przez
odwiedzane przez Ciebie strony internetowe. Są one szeroko stosowane w celu umożliwienia
działania stron internetowych lub ich lepszego działania, a także zapewnienia informacji
właścicielom tych stron internetowych. Poniżej prezentujemy szczegółowe dane o tym, jakie
informacje są gromadzone za pośrednictwem plików cookies i w jaki sposób wykorzystujemy te
informacje.
W celu uzyskania dalszych informacji o rodzaju danych, jakie generalnie gromadzimy, proszę
zapoznać się z treścią naszej polityki prywatności.

2.

Jak i dlaczego korzystamy z plików Cookies?
Wykorzystujemy pliki cookies w celu polepszenia korzystania i funkcjonalności Stron
Internetowych Arla Foods SA oraz lepszego zrozumienia, jak goście korzystają ze Stron
Internetowych Arla Foods SA oraz z narzędzi i usług oferowanych za ich pośrednictwem. Pliki
cookies pomagają nam dostosować Strony Arla Foods SA do waszych osobistych potrzeb,
sprawić, że są bardziej przyjazne dla użytkownika, uzyskać informacje zwrotne na temat
satysfakcji klienta, a także komunikować się z Wami w innych miejscach w Internecie.

3.

Jakiego rodzaju pliki cookies mogą być wykorzystywane na Stronach Arla Foods SA?
Możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies na Stronach Arla Foods SA:
Pliki cookies sesji
Pliki cookies sesji stanowią tymczasowe pliki cookies, które są kasowane, gdy zostanie
zamknięta wyszukiwarka. Kiedy ponownie uruchomisz wyszukiwarkę i wrócisz na stronę, która
utworzyła dany plik cookie, strona ta potraktuje cię jako nowego gościa.
Trwałe pliki cookies

Trwałe pliki cookies pozostają w wyszukiwarce aż do czasu, gdy je usuniesz ręcznie lub do
czasu, gdy Twoja wyszukiwarka usunie je w oparciu o czas trwania wpisany w plik cookie. Te
pliki cookies będą rozpoznawać cię jako wracającego gościa.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies są ściśle wymagane w celu prowadzenia Strony Arla Foods SA.
Umożliwiają Ci nawigowanie po stronie i korzystanie z jej funkcji.
Pliki cookies, które przesyłają informacje do nas
Są to pliki cookies, które umieszczamy na Stronie Arla Foods SA i mogą być one odczytane tylko
przez tę stronę. Są one znane jako pliki cookies „Pierwszej Strony”.
Umieszczamy też pliki cookies w reklamach Arla Foods SA, które są umieszczane na innych
stronach internetowych stanowiących własność osób trzecich (np. Na Facebooku). Uzyskujemy
informacje za pośrednictwem tych plików cookies, kiedy klikasz lub w inny sposób reagujesz na
reklamę. W tej sytuacji Arla Foods SA umieszcza plik cookies „Osoby Trzeciej”. Arla Foods SA
może wykorzystywać informacje uzyskane przez te pliki cookies w celu przekazywania Ci
reklam, które są dla Ciebie istotne i które mogą Cię zainteresować w oparciu o Twoje zachowanie
online w przeszłości.
Pliki cookies, które przesyłają informacje do innych spółek
Są to pliki cookies ustawione na Stronie Arla Foods SA przez nasze spółki partnerskie (np.
Facebook lub reklamodawców). Mogą one wykorzystywać dane zebrane na podstawie tych
plików cookies do anonimowego kierowania do Ciebie reklam na innych stronach, w oparciu o
wizytę na tej Stronie Internetowej. Na przykład, jeżeli korzystasz z wtyczki portalu
społecznościowego (np. ikonki Facebooka) na Stronie Internetowej, Twoje działanie „udostępnij”
lub „lubię to” zostanie odnotowane. Facebook (jako firma wstawiająca plik cookie) otrzyma te
dane.
Przykłady plików cookies stosowanych na tej Stronie Internetowej
Wykorzystywane pliki
cookies/
rodzaj i
kategoria

Cel

Czy ten plik cookie
gromadzi moje
dane osobowe?

Analityczne pliki
cookies

Rodzaj: Analityka
Kategoria:
Trwałe
Sesyjne
Osób trzecich

Szczegóły

Analityka Google;
Pomagają nam zrozumieć,
w jaki sposób goście
wchodzą w interakcję z
naszą Stroną Internetową,
przekazując nam informacje
o odwiedzanych obszarach,
spędzanym czasie i
wszelkich napotkanych
problemach, na przykład
komunikatach o błędach.
To pozwala nam ulepszyć
działanie naszych stron
internetowych.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/a
nalyticsjs/cookie-usage
Nie, pliki te nie
identyfikują Cię jako
konkretnej osoby.
Wszystkie dane są
gromadzone i
przechowywane
anonimowo.

Podwójne kliknięcia;
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

Społecznościowe pliki
cookies
(czasami nazywane
plikami „Osób
Trzecich” lub plikami
„Wtyczek
Społecznościowych”)

Rodzaj:
Media
społecznościowe/Udost
ępnianie
Kategoria:
Osoba Trzecia

Różne pliki cookies

Rodzaj: Pliki cookies
typu flash
Kategoria:
Trwałe
Osoba Trzecia

4.

Wtyczki społecznościowe
oferowane na Stronie
Internetowej są
obsługiwane przez osoby
trzecie. Osoby trzecie mogą
umieścić pliki cookies na
twoim komputerze, gdy
korzystasz z funkcji portali
społecznościowych na
Stronie Internetowej lub
gdy jesteś do nich
zalogowany. Pliki te
pozwalają na polepszenie
Twoich doświadczeń na
Stronie Internetowej.
Pozwalają ci na dzielenie się
uwagami/ocenami/stronam
i/zakładkami i pomagają w
łatwiejszym uzyskaniu
dostępu do sieci
społecznościowych i
narzędzi
społecznościowych.
Pliki cookies typu flash
mogą gromadzić twoje
preferencje, takie jak
regulacja głośności lub
wyniki osiągane w grach lub
też wyświetlać treści w
oparciu o to, co oglądasz na
Stronie Internetowej w celu
spersonalizowania twojej
wizyty. Nasi partnerzy
będący osobami trzecimi
oferują pewne funkcje na
Stronie Internetowej, takie
jak promocje i gry oraz
korzystają z plików cookies
typu flash, aby gromadzić i
przechowywać Twoje
informacje.

Te pliki cookies
mogą gromadzić
dane osobowe,
które dobrowolnie
ujawniasz, na
przykład twoją
nazwę użytkownika.

Te pliki cookies
mogą gromadzić
informacje
anonimowe oraz
dane osobowe

Facebook;

https://www.ghostery.com/en/apps/facebook_socia
l_plugins
Twitter; https://www.ghostery.com/en/apps/twitter_button

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać ustawieniami prywatności i
przechowywania danych dla plików cookies typu flash, kliknij
tutaj:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flash
player/help/settings_manager.html#117118

Pozostałe podobne technologie
Strony Arla Foods SA wykorzystują również inne technologie śledzenia, w tym śledzenie
adresów IP, plików logowania i sygnałów nawigacyjnych (web beacons), które też pomagają w
dostosowaniu Stron Arla Foods SA do Waszych osobistych potrzeb.
Adresy IP
Adres IP stanowi liczbę, która jest wykorzystywana przez komputery w sieci w celu
identyfikowania Twojego komputera za każdym razem, gdy logujesz się do Internetu.
Możemy rejestrować adresy IP dla następujących celów:
(i) rozwiązywania problemów technicznych, (ii) utrzymywania bezpieczeństwa i zabezpieczeń
w sieci, (iii) lepszego zrozumienia, w jaki sposób goście korzystają z naszych stron

internetowych oraz (iv) lepszego dopasowania treści do Twoich potrzeb, w zależności od
państwa, w którym przebywasz.
Pliki logowania
Arla Apetina (lub osoby trzecie działające w naszym imieniu) może gromadzić informacje w
formie plików logowania, które rejestrują aktywność w sieci i zbierają dane statystyczne o
zwyczajach użytkowników sieci. Wpisy te są generowane anonimowo i pomagają nam
gromadzić (między innymi) (i) dane na temat rodzaju wyszukiwarki użytkownika oraz
systemu operacyjnego, (ii) informacje na temat sesji użytkownika (np. URL, z którego wszedł
na stronę, datę i godzinę, w której odwiedził naszą stronę, a także, jakie strony oglądał na
naszej stronie i jak długo) oraz (iii) inne podobne dane nawigacyjne lub dotyczące klikania.
Sygnały nawigacyjne Web Beacons.
Na Stronach Arla Foods SA możemy korzystać z sygnałów nawigacyjnych (web beacons)
(lub niewidocznych obiektów GIF). Sygnały nawigacyjne web beacons (zwane również “web
bugs”) stanowią małe ciągi kodów, które stanowią metodę dostarczania obrazu graficznego na
stronie internetowej w celu przekazania danych z powrotem do nas. Informacje gromadzone
za pośrednictwem sygnałów nawigacyjnych web beacons mogą obejmować informacje o
sposobie, w jaki użytkownik reaguje na kampanię mailową (np. kiedy wiadomość email
została otwarta, z jakimi stronami użytkownik się łączy z poziomu wiadomości, itd.).
Wykorzystujemy informacje z obrazów web beacon do szeregu celów, łącznie z
uzyskiwaniem raportów na temat ruchu na stronie, unikalnych liczników wizyt danego
użytkownika, reklamy oraz sprawozdawczości mailowej, a ponadto w celach personalizacji.
5.

Zarządzanie plikami cookies/preferencjami
Musisz się upewnić, czy ustawienia Twojego komputera odzwierciedlają to, czy godzisz się na
akceptację plików cookies, czy też nie. Możesz ustawić swoją wyszukiwarkę w taki sposób, żeby
ostrzegała Cię przed akceptacją plików cookies lub możesz ją ustawić tak, by je odrzucała. Nie
musisz mieć włączonej akceptacji plików cookies, aby korzystać lub nawigować po wielu
częściach Stron Arla Foods SA, choć możesz wówczas nie mieć dostępu do wszystkich funkcji
oferowanych na Stronach Arla Foods SA. Zapoznaj się z treścią pomocy w swojej wyszukiwarce
(np. Internet Explorer, Firefox), aby dowiedzieć się, jak to zrobić. Musisz pamiętać, że jeżeli
używasz różnych komputerów w różnych lokalizacjach, będziesz musiał upewnić się, że
wyszukiwarka w każdym z nich jest ustawiona zgodnie z twoimi preferencjami dotyczącymi
plików cookies.
Ponieważ sygnały nawigacyjne (web beacons) stanowią element strony internetowej, nie ma
możliwości rezygnacji z nich, ale można sprawić, że nie będą one skuteczne poprzez wykluczenie
plików cookies, jakie wstawiają.
Ponadto, o ile jest to dostępne, możesz dokonać wyboru pozwalając, by pliki cookies były
umieszczane na twoim komputerze lub rezygnując z plików cookies odwiedzając następujące
strony i dokonując wyboru, z plików cookies której firmy chciałbyś zrezygnować:
http://www.aboutads.info/choices/#completed or http://www.youronlinechoices.eu/.

6.

Aktualizacja informacji prawnej
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia wszelkich zmian i poprawek do niniejszej informacji.
Proszę co jakiś czas wejść na tę stronę, by zapoznać się ze zmianami oraz wszelkimi nowymi
informacjami.
Niniejsza polityka była po raz ostatni aktualizowana we wrześniu 2017r.
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