
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

www.peopleinnovation.pl

I. DEFINICJE

1. Administrator – SmartLunch sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Kutnowska 1-3, 53 – 135

Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS: 0000531626, NIP: 8943057495, REGON: 360189352, kapitał zakładowy: 134 500,00

zł (w pełni opłacony).

2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez strony

internetowe, które odwiedzasz i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których

korzystasz ze Strony internetowej Administratora. Informacje zawarte w plikach cookies są niezbędne

aby strona działała prawidłowo, przy czym pliki te są zaszyfrowane, co uniemożliwia udostępnienie

plików osobom nieupoważnionym. Informacje zebrane w plikach cookie może odczytać Administrator

jego zaufani partnerzy oraz jego kontrahenci (ze względów technicznych).

3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego uzyskujesz dostęp do

strony internetowej Administratora.

4. Strona internetowa – www.peopleinnovation.pl wraz z podstronami.

5. Zaufani partnerzy - do zaufanych partnerów Administratora należą:

- Goldenline Sp. z o.o. z/s w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin, wpisana do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000241921 –

jako partner strategiczny wydarzenia pn. People Innovation.

- HRlink Sp. z o. o. z/s w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin, wpisaną do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS 0000431372 – jako partner strategiczny wydarzenia pn. People Innovation.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej

optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie,

dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych

preferencji Użytkownika.

4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń

Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

http://www.peopleinnovation.pl
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5. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają

tam do momentu opuszczenia strony internetowej lub zakończenia wyłączenia przeglądarki

internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm

Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji

poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies stałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu

ich skasowania. Pliki tego typu pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w

parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Zakończenie sesji

danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm

Cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji

poufnych z Urządzenia Użytkownika.

c) Cookies podmiotów zewnętrznych: to informacje pochodzące z zewnętrznych serwerów,

np. reklamowych, dostawców usług nawigacyjnych (mapy lub wyszukiwarki). Tego typu pliki pozwalają

na ocenę skuteczności działań reklamowych i projektowanie działań z tym związanych, zgodnie z

preferencjami użytkownika.

6. Pliki cookies, z uwagi na cel wykorzystania, dzielimy na podstawowe i marketingowe:

a) Cookies podstawowe – instalowane po wyrażeniu zgody przez użytkownika za

pośrednictwem ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu. Do cookies podstawowych

zalicza się:

● Cookies techniczne – pliki niezbędne, w celu zapewnienia prawidłowego działania strony

internetowej, w tym: zapewnienia prawidłowego wyświetlania się strony internetowej w zależności od

urządzenia, z którego korzysta użytkownik lub ustawień tego urządzenia; dostosowanie treści na

stronie, mających znaczenie techniczne dla działania strony (np. język strony); zapamiętania czy

użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie niektórych treści;

● Cookies analityczne – pliki niezbędne, aby mierzyć efektywność podejmowanych przez nas

działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych użytkowników oraz w celu ulepszania

funkcjonowania naszej strony internetowej, w tym w celu: badania statystyk dotyczących ruchu na

stronie oraz weryfikacji źródła ruchu (tzw. kierunki przekierowania); wykrywanie nadużyć w ruchu na

stronie (np. sztuczny ruch internetowy – boty); mierzenie skuteczności akcji prowadzonych na rzecz

Administratora np. w sieci reklamowej Google, na zewnętrznych stronach internetowych;

b) Cookies marketingowe – pliki instalowane tylko w przypadku wyrażenia zgody przez

użytkownika. Za pośrednictwem tych plików profilujemy reklamy wyświetlane na serwisie

internetowym Administratora, jak również na zewnętrznych serwisach internetowych, stosownie do

posiadanych przez Administratora danych, w tym zachowania użytkowników na stronie internetowej

Administratora. Ważność plików jest zachowana przez okres 2 lat od momentu ich instalacji.

Wchodząc na stronę internetową Administratora możesz nie zgodzić się na korzystanie z plików

cookies w celach marketingowych, co spowoduje, że nie będziemy mogli dostosować naszych reklam



w oparciu o zebrane informacje o Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej. Nadal mogą być

jednak wyświetlane reklamy o charakterze ogólnym. W celu publikowania reklam w internecie

wykorzystujemy narzędzia udostępniane przez Google. Jeżeli wyrażasz zgodę na profilowanie reklam

w internecie lub chcesz wycofać wcześniej udzieloną zgodę możesz to zrobić w tym miejscu.

7. W każdej chwili użytkownik może usunąć pliki cookies z przeglądarki oraz uniemożliwić ich

ponownej instalacji.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA

DOSTĘPÓW DO COOKIES

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego

Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora

będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików

Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do

Urządzenia Użytkownika.

3. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień

przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 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 na Urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w

przeglądarce internetowej, której używa.

5. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne

na stronie internetowej Administratora.

IV. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PLIKACH COOKIES SESYJNYCH I STAŁYCH

Nazwa cookie Sposób działania Aplikacja
Rodzaj i czas

wykorzystania

__gfp_64b Zapobiega wyświetlaniu się

ciągle tych samych reklam

Google

DoubleClick

Stałe, 2 lata 9 miesięcy

__utmc Pobiera datę kiedy użytkownik

wyszedł ze strony. Służy do

obliczania czasu trwania wizyty

Google Analytics Sesyjne, do końca sesji

przeglądarki

https://adssettings.google.com/authenticated


V. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O COOKIES PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nazwa cookie

(lub system)
Sposób działania

Nazwa

podmiotu
Zastosowanie

Google Ads Google Ads to narzędzie technologii

remarketingu oferowanej przez Google, które

pozwala na zarządzanie kampaniami

reklamowymi. Dzięki tym narzędziom można

ponownie rozpoznać komputer Użytkownika

na innych stronach internetowych, które są

częścią sieci reklamowej Google oraz jego

partnerów, a następnie wyświetlać takiemu

użytkownikowi reklamy dopasowane do jego

potencjalnych zainteresowań. W tym celu

wykorzystywane są pliki cookies firmy

Google LLC związane z usługą Google Ads.

Więcej informacji o personalizacji reklam

w Google można uzyskać pod adresem:

https://support.google.com/ads/answer/2662

856?hl=pl.

Google

Ireland

Limited

marketingowe

Pixel (Facebook) Pixel to narzędzie, które umożliwia

zarządzanie reklamami na Facebooku i

prowadzenie działań remarketingowych.

Dzięki temu możemy kierować do Ciebie w

serwisie Facebook reklamy

spersonalizowane pod kątem Twoich

zachowań w naszej witrynie.

Facebook

Inc.

marketingowe

https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=pl
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