ZAŁĄCZNIK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI: POLITYKA COOKIES DLA STRON
INTERNETOWYCH I APLIKACJI STERN WEBER POLSKA SP. Z O.O.
Na naszych stronach używamy znaczników internetowych, takich jak pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych
w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Tę technologię wykorzystujemy w celu
dopasowania reklam do Twoich preferencji.
Co to są Cookies?
Cookies (ciasteczka) to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój
komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z urządzenia, z
którego korzystasz podczas przeglądania stron internetowych. W Cookies, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne
informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas
logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.
Wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów
państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu Cookies.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer
służący do identyfikacji przeglądarki, z której pochodzą połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne. W niniejszej
Polityce, informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych na stronach.
Cookies umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych
treści oraz dopasowania reklam. Dzięki Cookies możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych
ankietach.
Dane osobowe gromadzone przy użyciu Cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz
Użytkownika (np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym.
Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
1.

2.
3.

Za pomocą Cookies zbieramy dane o zachowaniu na naszych stronach:
1) w co klikasz,
2) co czytasz,
3) co oglądasz,
4) gdzie się logujesz,
5) skąd jesteś.
Z zebranych danych budujemy Twój typ zainteresowań.
Dzięki temu prezentujemy Ci treści i reklamy zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

Korzystając ze stron Stern Weber Polska sp. z o.o., poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz
zgodę na stosowanie Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeśli nie zgadzasz się na
używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii lub jeśli chcesz ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z
Cookies i podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z
korzystania ze stron Stern Weber Polska sp. z o.o.
W jakim celu stosujemy Cookies ?
Stern Weber Polska sp. z o.o. stosuje Cookies w następującym celu:
 by strony Stern Weber Polska sp. z o.o. działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu,
 aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na stronach Stern Weber Polska sp. z o.o. do oczekiwań i zainteresowań
Użytkownika,
 by ułatwić prezentowanie Użytkownikowi reklam na stronach Stern Weber Polska sp. z o.o. dopasowanych do zainteresowań
Użytkownika,
 do tworzenia anonimowych statystyk odwiedzalności serwisów, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie korzystają ze stron
Stern Weber Polska sp. z o.o. ( w tym naszych usług) oraz pomagają nam w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.
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Dzięki Cookies właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą
lepiej poznać oczekiwania i preferencje Użytkowników, zrozumieć sposób w jaki Użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz,
korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze
przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.
Co pownniśmy wiedzieć o Cookies ?
Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość:
 „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych - pozwalają np.
dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,
 dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkowników pozyskanymi np. podczas
rejestracji w serwisach,
 nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów - nie wpływają na sposób ich działania,
 nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych
urządzeniach,
 domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,
 na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym
wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.
Podstawowe rodzaje Cookies
Cookies „sesyjne” – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji
przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały
sprawnie.
Cookies „stałe” – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację,
zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Te informacje pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten
zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na
serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. cookies „śledzące”.
Na stronach Stern Weber Polska sp. z o.o. mogą być stosowane:
Typ Cookies
Uwierzytelnianie
Bezpieczeństwo
Konieczne do działania
stron

Funkcjonalne

Reklamowe

Do czego i w jaki sposób są wykorzystywane
Do identyfikacji zalogowanego Użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe
informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom.
Wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom na stronach Stern Weber
Polska sp. z o.o.
Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania stron Stern Weber
Polska sp. z o.o., pozwalają Ci na poruszanie się po nich oraz używanie ich
elementów. Optymalizują korzystanie ze stron Stern Weber Polska sp. z o.o., np.
mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania
na stronę w tej samej sesji.
Zapamiętywanie Twoich ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w
którym jesteś, dopasowane ustawienia, preferencje językowe i komunikacyjne,
historia aktywności Użytkownika) by dostarczyć Ci bardziej dopasowane treści i
usługi. Pozwalają Ci również na oglądanie filmów i używanie narzędzi
społecznościowych, są pomocne podczas wypełniania formularzy. Niezależnie od
powyższego poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zapewniają one
Użytkownikowi funkcje, ważne informacje oraz treść dopasowaną do jego potrzeb.
Dostarczanie Ci reklam odpowiadających Twojej aktywności na stronach Stern
Weber Polska sp. z o.o., Twoim zainteresowaniom, zwyczajom, z równoczesnym
ograniczeniem wyświetleń tej samej reklamy lub reklamy niedopasowanej do
Twoich zainteresowań na stronach Stern Weber Polska sp. z o.o. w celu
marketingowym wraz z niezbędną analityką i pomiarami. Do prezentowania
reklamy określonej grupie docelowej mogą być wykorzystywane dane dotyczące
historii przeglądanych stron, aktywności w serwisach (np. Twoje kliknięcia,
historia zakupów, sposób korzystania z usług, rodzaj wyświetlanych treści i
reklam), dane geolokalizacyjne i dane demograficzne. Wskazane dane o
aktywności Użytkowników na stronach Stern Weber Polska sp. z o.o. mogą być
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zestawiane z danymi demograficznymi podanymi nam przez Użytkowników przy
rejestracji do naszych usług (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) – zestawiane
dane są agregowane w taki sposób aby budowany grupowy segment zainteresowań
nie pozwalał na wyłonienie i identyfikację pojedynczego identyfikatora
Użytkownika wyłącznie na podstawie jego profilu, wobec czego identyfikacja
Użytkownika na podstawie samego profilu nie jest możliwa. Tak zagregowane
dane mogą udostępniane podmiotom trzecim, jeśli istnieje określona podstawa
prawna. Cookies reklamowe pozwalają także mierzyć efektywność kampanii
reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na
stronę internetową reklamodawcy).

Czy używamy Cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich:
Tak. Na stronach Stern Weber Polska sp. z o.o. mogą być wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające
uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których działanie jest konieczne do
korzystania ze stron Stern Weber Polska sp. z o.o. lub pożądane z uwagi na ich specyfikę. Korzystamy też z oprogramowania
analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics, Facebook) zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody
umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.
W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. Cookies albo je usunąć:
Pamiętaj, że zgodę możesz wycofać w każdej chwili, a wobec dopasowanych przez nas reklam i treści możesz wyrazić sprzeciw.
Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie Cookies. Możesz jednak zmienić ustawienia
przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo
otrzymywać komunikat w momencie kiedy Cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeśli zablokujesz używane
przez nas Cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze stron Stern Weber Polska sp. z o.o., na przykład możesz
nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie informacji nt.
używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości stron i usług Stern Weber Polska sp. z o.o.

NIP: 952-220-29-54

BDO: 000406753

3/3

