Co to są pliki cookie (ciasteczka)?
Plik cookie to plik danych, który często zawiera unikalny identyfikator wysyłany do
przeglądarki z serwera WWW, a następnie przechowywany jest na dysku twardym
urządzenia, z którego korzystasz do przeglądania strony internetowej. Każda odwiedzana
strona internetowa może wysłać własny plik cookie do przeglądarki, jeśli pozwalają na to
preferencje twojej przeglądarki, natomiast w celu ochrony Twojej prywatności przeglądarka
zezwala stronie internetowej na dostęp do tych plików cookie, które już ci przesłała, a nie
ciasteczek wysłanych do Ciebie przez inne witryny.
Użytkownicy zawsze mają możliwość ustawienia na swoich urządzeniach akceptowania
wszystkich plików cookie, powiadamiania ich o wydaniu pliku cookie, lub nieotrzymywania
plików cookie. Każda przeglądarka jest inna, więc należy sprawdzić menu „Pomoc”
przeglądarki aby dowiedzieć się, jak można zmienić preferencje dotyczące plików cookie.
Należy pamiętać, że blokowanie plików cookie może wpłynąć na działanie Strony.

Jak wykorzystujemy pliki cookie?
Więcej informacji na temat rodzajów używanych przez nas plików cookie i celów, w których
ich używamy przedstawia poniższa tabela:
Kategoria 1: Niezbędne pliki cookie
Informacja dla użytkownika:
Są one wymagane do działania strony Te pliki cookie są niezbędne do umożliwienia
internetowej. Przykładami są pliki poruszania się po witrynie i korzystania z jej funkcji
cookie używane do
koszyków takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów witryny.
zakupów online lub w celu ochrony Bez tych plików cookie nie można zapewnić usług, o
przed oszustwami.
które użytkownik się zwraca, takich jak koszyki
zakupów lub e-fakturowanie.
Kategoria 2: Ciasteczka na potrzeby analizy/działania
Informacja dla użytkownika:
Te pliki cookie zbierają informacje o tym, jak
użytkownicy korzystają ze strony internetowej, na
Te pliki cookie zbierają informacje o przykład, które strony odwiedzają najczęściej i czy
tym, jak użytkownicy korzystają ze otrzymują komunikaty o błędach ze stron
strony internetowej (na przykład w internetowych. Te pliki cookie nie zbierają informacji
ramach Google Analytics).
identyfikujących użytkownika. Wszystkie informacje
gromadzone przez te nie są agregowane, a zatem
anonimowe. Służą wyłącznie do usprawniania
działania strony internetowej.
Kategoria 3: Pliki cookie funkcjonalne
Służą
do
rozpoznawania Informacja dla użytkownika:
użytkowników, którzy wracają na Te pliki cookie pozwalają stronie zapamiętać wybory
stronę.
Zapamiętują
wybory użytkownika (jak nazwa użytkownika, język lub
użytkownika
i
umożliwiają region, w którym się znajduje) i zapewniają

personalizację treści.

ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje. Te
pliki cookie mogą również służyć do zapamiętywania
wprowadzonych zmian rozmiaru tekstu, czcionek i
innych elementów stron internetowych, które można
dostosowywać. Mogą być również wykorzystywane
do świadczenia żądanych usług, jak oglądanie wideo.
Informacje gromadzone przez te pliki cookie mogą
być zanonimizowane i nie mogą śledzić twojej
aktywności na innych stronach internetowych.

Kategoria 4: Pliki cookie ukierunkowane
Informacja dla użytkownika:
Te pliki cookie służą do wyświetlania reklam lepiej
Te pliki cookie rejestrują wizytę dobranych dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Służą
użytkownika na stronie internetowej, również do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy
poszczególne odwiedzane strony i oraz do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej.
linki. Taka ewidencja nawyków Zazwyczaj umieszczane są przez sieci reklamowe za
przeglądania służy do dostarczania zgodą operatora strony. Zapamiętują odwiedziny na
użytkownikom bardziej odpowiednich stronie, a informacje te udostępniane są innym
organizacjom, jak reklamodawcy. Dość często
reklam.
ukierunkowane lub reklamowe pliki cookie będą
powiązane z funkcjonalnością witryny udostępnianą
przez inną organizację.

Jak kontrolować i usuwać pliki cookie
Jeśli chcesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie ustawione na stronie (lub na dowolnej
innej stronie), możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki. Funkcja „Pomoc” w
przeglądarce powinna poinstruować cię jak to zrobić.
Możesz także odwiedzić stronę http://www.allaboutcookies.org/ aby uzyskać wyczerpujące
informacje na temat tego jak to zrobić w różnych przeglądarkach. Znajdziesz tam także
szczegółowe informacje na temat usuwania plików cookie z komputera oraz bardziej ogólne
informacje na temat plików cookie.
Pamiętaj, że ograniczenie plików cookie może wpłynąć na twoją możliwość nawigacji i
korzystania z naszej Strony.

Kontakt z nami i twoje prawo do reklamacji
Pytania, komentarze lub prośby dotyczące tej polityki plików cookie są mile widziane i
powinny być kierowane do infopl@twinings.pl
Masz prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku obaw dotyczących któregokolwiek aspektu naszych praktyk dotyczących
prywatności, w tym sposobu przetwarzania twoich danych, możesz zgłosić je:
1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na
stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

