Cookies
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, zapisujemy a następnie odczytujemy małe pliki cookie na
twoim urządzeniu. Plik cookie to niewielki folder liter i cyfr, który przechowujemy w twojej przeglądarce
internetowej lub na dysku twardym twojego komputera. Niektóre pliki cookie pozwalają nam łączyć twoje
działania podczas przeglądania naszej witryny od momentu otwarcia okna przeglądarki do momentu jej
zamknięcia. Po zamknięciu okna przeglądarki te pliki cookie zostają usunięte. Inne pozostają na twoim
urządzeniu przez określony czas i są aktywowane za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę
internetową, która utworzyła określony plik cookie. Używamy również znaczników pikselowych (znanych
również jako web beacons), które są małymi obrazami działającymi podobnie do plików cookie. W
przeciwieństwie do plików cookie przechowywanych na dysku twardym komputera znaczniki pikselowe
są integralną częścią witryny. Wszystkie te technologie będą dla uproszczenia w tym dokumencie
nazywane plikami cookie. Nie tylko przechowujemy pliki cookie na twoim urządzeniu, ale także czytamy
pliki cookie, które nasza strona internetowa zapisała na twoim urządzeniu. Dalej w tym dokumencie, dla
uproszczenia, będziemy mówić tylko o przechowywaniu.
Niektóre pliki cookie są zapisywane na twoim urządzeniu bezpośrednio przez naszą stronę internetową.
Te pliki cookie pomagają nam:
•

•
•
•

identyfikować cię podczas przeglądania poszczególnych stron naszej witryny i kolejnych
odwiedzin na stronie, na przykład aby podczas zakupów nie usuwała się zawartość koszyka,
abyśmy mogli zapamiętać twoje logowanie z konkretnego urządzenia i nie pytać cię ponownie
o adres e-mail i hasło, lub aby zapamiętać, którą wersję naszej witryny ci wyświetlić, jeśli witryna
oferuje w danej chwili kilka wariantów;
odnotować, że wyraziłeś zgodę na podstawie tego dokumentu, lub np. czy zaoferowałeś udział
w określonym badaniu;
z zapewnieniem bezpieczeństwa, na przykład w celu sprawdzenia, czy ktoś nie wykorzystał
twojego połączenia z naszą witryną i nie działa zamiast ciebie;
w rejestrowaniu, badaniu i rozwiązywaniu problemów z działaniem naszej witryny.

Takie pliki cookie i inne pliki są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej. Jeśli
zablokujesz te pliki cookie w przeglądarce, nasza strona internetowa może nie działać poprawnie i
możemy nie być w stanie zapewnić ci naszych produktów i usług.
Poza tym na twoim urządzeniu:
• przechowujemy pliki cookie z naszej strony internetowej, które pozwalają nam
• śledzić ruch na naszej witrynie i jej poszczególnych stronach, generować statystyki i raporty
oraz mierzyć skuteczność reklamy;
• wyświetlać różne warianty naszej witryny, gdy testujemy nowe funkcje;
• dostosowywać dla ciebie zawartość naszej witryny, aby na przykład wyświetlać priorytetowo
produkty, które już oglądałeś oraz dostosowywać dla ciebie inne oferty na naszej witrynie;
• umożliwiamy zapisywanie plików cookie stronom trzecim, które mogą z nich korzystać
• do zbierania danych o twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej i innych stronach
internetowych;
• aby wyświetlać dostosowane oferty i ukierunkowane reklamy w ramach sieci reklamowych w
witrynach innych niż nasza;
• w celu tworzenia połączenia z sieciami społecznościowymi takimi jak Facebook, łącznie z
automatycznym logowaniem, udostępnianiem funkcji, takimi jak przycisk „Lubię to” oraz
wyświetlaniem dostosowanych ofert i ukierunkowanych reklam w sieciach społecznościowych i
witrynach innych niż nasza.

Możesz odmówić zapisywania tych plików cookie podczas wizyty na stronie https://storyous.com/pl/.
Informacji o twoim zachowaniu w sieci nie zyskujemy jedynie przy pomocy plików cookie. Uzupełniamy
je również o dane takie jak:
•
•
•
•
•

Adres IP twojego urządzenia (adres urządzenia, którego używasz do komunikacji z innymi
urządzeniami w Internecie),
Adres MAC (adres urządzenia, którego używasz do komunikacji z innymi urządzeniami w sieci
lokalnej),
system operacyjny twojego urządzenia, jego wersję i ustawienia języka;
przeglądarka, której używasz na swoim urządzeniu, jej wersja i ustawienia języka;
adres strony internetowej (adres URL), z której wchodzisz na naszą stronę internetową.

Te informacje o twoim zachowaniu w sieci przetwarzamy podstawie naszego uzasadnionego interesu
(to znaczy bez twojej zgody) w celu:
•
•

•

•

uzyskiwania informacji, na podstawie których w przyszłości będziemy mogli ulepszyć dla ciebie
stronę; naszym uzasadnionym interesem jest tym samym poprawa naszych usług dla ciebie;
tworzenia statystyk i raportów, w szczególności śledzenia frekwencji odwiedzin naszej witryny,
jej poszczególnych stron oraz mierzenia wydajności reklam; naszym uzasadnionym interesem
jest tym samym pomiar efektywności naszej strony internetowej i wydatków na reklamę; w tym
celu możemy z twojego zachowania w sieci uzyskiwać dodatkowe dane i w tym celu je
wykorzystywać;
testowania przed wdrożeniem nowych funkcji i aplikacji, w szczególności w celu uniknięcia
problemów z funkcjonalnością tych innowacji podczas docelowego ich działania, które mogłyby
negatywnie wpłynąć na korzystanie z naszych usług; naszym uzasadnionym interesem jest tym
samym sprawne funkcjonowanie naszych usług dla ciebie;
zapobiegania atakom na naszą stronę i narażenia jej funkcjonalność i bezpieczeństwa twoich
danych; naszym uzasadnionym interesem w tym zakresie jest bezproblemowa funkcjonalność
naszych usług dla ciebie i bezpieczeństwo twoich danych.

W tym celu wykorzystujemy dane osobowe przez 12 miesięcy. Masz prawo sprzeciwić się takiemu
przetwarzaniu.
Dane o twoim zachowaniu w sieci możemy również wykorzystać w celu dostosowywania naszej witryny
i wyświetlania ukierunkowanej reklamy, zgodnie z opisem w sekcji B.6.1 Wysyłania dostosowanych do
potrzeb ofert i ukierunkowanej reklamy oraz przekazywania ich operatorom sieci społecznościowych i
operatorów sieci reklamowych w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam, zgodnie z opisem w sekcji
B.6.2 Przekazywania danych i wyświetlania spersonalizowanych reklam w sieciach społecznościowych.
Jeśli nie wyłączysz tych funkcji na pasku powiadomień i po naszym powiadomieniu nadal będziesz
korzystać z naszej strony internetowej (np. klikając link itp.), znaczy to, że wyrażacie zgodę na takie
przetwarzanie.

