Polityka cookie
Polityka cookie na zastosowanie do serwisu dostępnego pod adresem www.dexcompolska.pl (dalej: Serwis) i
stanowi uzupełnienie Polityki prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych gromadzonych i
przechowywanych za pośrednictwem plików cookie używanych przez nasz Serwis.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przechowywanych za pośrednictwem plików cookie w Serwisie i
pochodzących z naszego serwisu jest PROGLIKEMIA sp. z o.o., 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 16/20, adres
do kontaktu: rodo@dexcompolskia.pl
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem plików cookie, po tym, jak
Użytkownik wyraził zgodę na ich zainstalowanie na swoim urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania
naszego Serwisu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 litl f RODO) polegający na prowadzeniu
analityki zachowań Użytkowników na stronie do celów statystycznych, preferencyjnych, w tym poprawy jakości
świadczonych usług drogą elektroniczną.
W przypadku danych osobowych przechowywanych za pośrednictwem plików cookie pochodzących z domen
internetowych naszych partnerów administratorem danych są ci partnerzy.
(Nasi partnerzy: Facebook, Google, Youtube).

Informacje ogólne
Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu
wykorzystywanym do przeglądania serwisów internetowych. Ich przechowywanie może służyć identyfikacji
osoby, która przegląda serwis internetowy, zapamiętaniu historii działań podejmowanych w serwisie. Poza
plikami cookie mogą być wykorzystywane inne podobne technologie, których celem jest na przykład zbieranie i
analizowanie informacji o przeglądarce, jakiej osoba używa do przeglądania konkretnych serwisów internetowych,
systemie operacyjnym czy technologie, które pozwalają mierzyć skuteczność reklam wyświetlanych w innych
serwisach niż ten, na którym stosowny kod umożliwiający zbieranie takich danych został zainstalowany.
Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym jest dozwolone pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody. Wyrażenie zgody na
korzystanie przez nasz Serwis z plików cookie może nastąpić za pomocą samych ustawień oprogramowania
zainstalowanego w wykorzystywanym przez Ciebie telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

Gdy nie chcesz, by pliki cookie były instalowane na Twoim urządzeniu
W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na instalowanie oraz przechowywanie plików cookie lub wnieść
sprzeciw co do ich przetwarzania. Poniżej zamieszczamy informacje, w jaki sposób można nie wyrazić zgody na
instalowanie plików lub usunąć już zainstalowane uprzednio pliki cookie, a także zmienić lub dostosować sposób
zbierania informacji poprzez pliki cookie zgodnie z Twoimi preferencjami.
Jeżeli nie chcesz, by pliki cookie były instalowane i przechowywane na Twoim urządzeniu, którego używasz do
przeglądania naszego Serwisu prosimy zmień ustawienia przeglądarki internetowej, której wykorzystujesz do
przeglądania naszego Serwisu.

W przypadku, gdy pliki cookie zostały uprzednio zapisane na Twoim urządzeniu, możesz je w dowolnym
momencie usunąć. Wystarczy, że sprawdzisz ustawienia swojej przeglądarki i dostosujesz ją do swoich potrzeb i
preferencji, a także usuniesz dotychczas zainstalowane pliki cookie.
Więcej na temat przysługujących Ci praw w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajduje się w
Polityce prywatności, w zakładce Twoje prawa, jakie przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych
osobowych.
Wyłączenie wszystkich plików cookie lub niektórych z nich może mieć wpływ na wygodę korzystania z Serwisu, w
tym jego przeglądanie.

Rodzaje plików cookie, z których korzystamy w naszym Serwisie i cel ich
stosowania
Wykorzystujemy pliki sesyjne – które usuwane są wraz z zamknięciem przeglądarki internetowej oraz pliki trwałe,
które są usuwane dopiero po upływie z góry określonego czasu. Poza plikami cookie, które pochodzą z naszego
Serwisu, stosujemy też pliki cookie naszych partnerów, np. Google Adwords, Facebook.
▪

niezbędne – to pliki, na instalację których nie masz wpływu, ich instalacja nie wymaga także Twojej
zgody. Są one niezbędne do tego, by Serwis prawidłowo się wyświetlał;

▪

preferencyjne – zapamiętują Twoje preferencje, np. język, w jakim ma być wyświetlane treści w Serwisie.

▪

statystyczne - pozwalają nam lepiej zrozumieć to, w jaki sposób korzystasz z naszego Serwisu, np. jak
często korzystasz z Serwisu, w jaki sposób poruszasz się po serwisie. Na tej podstawie określać kierunki
rozwoju nowych funkcjonalności i usług Serwisu.

▪

marketingowe - są wykorzystywane przez nas oraz zewnętrznych dostawców, np. Google Adwords do
prowadzenia kampanii marketingowych lub remarketingu, w ramach którego nasze komunikaty
marketingowe są wyświetlane w serwisach, których nie jesteśmy właścicielem, na podstawie
wcześniejszych wizyt na naszej stronie.

We własnym zakresie nie podejmujemy działań polegających na dostosowaniu treści marketingowych czy treści
w obsługiwanym przez nas Serwisie pod kątem uprzednich Twoich zachowań na naszej stronie. Oznacza to, że w
naszym Serwisie nie będą wyświetlane Ci reklamy, których rodzaj byłby wynikiem uprzedniej analizy Twojej
aktywności w naszym Serwisie lub na innych stronach internetowych.
W naszym Serwisie posiadamy zintegrowane przyciski mediów społecznościowych np. -YouTube. Naciskając na
ten przycisk zostaniesz przekierowany do konta, jakie posiadamy na danym portalu społecznościowym. Dalsze
przeglądanie strony konkretnego portalu społecznościowego podlega warunkom przetwarzania danych
osobowych i warunkom określonym w opublikowanych przez te portale.
Lista plików cookie

Zakres danych rejestrowanych przez pliki cookie
Za pośrednictwem plików cookie stosowanych przez nas oraz naszych partnerów może dochodzić do
rejestrowania i przechowywania następujących informacji o Tobie: informacje o urządzeniu, którego używasz do
przeglądania Serwisu (system operacyjny, ID urządzenia), rodzaj przeglądarki internetowej), informacje
odnoszące się do statystyki wejść – czas oraz długość wizyty, przeglądane podstrony, informacje o linkach, w
które kliknąłeś).

Lista plików cookie
Nazwa pliku cookie

Dostawca

Czas przechowywania

_cf_bm

Proglikemia.zendesc.com

1 dzień

_cfruid

Proglikemia.zendesc.com

sesja

_zlcstore

Dexcompolska.pl

Stałe

AWSALBCORS

Zoopim.com

6 dni

ZD_suid

Dexcompolska.pl

Stałe

Dexcompolska.pl

Stałe

_ga

Dexcompolska.pl

2 lata

_gat

Dexcompolska.pl

1 dzień

_gid

Dexcompolska.pl

1 dzień

ZD-buid

Dexcompolska.pl

Stałe

ZD-currentTome

Dexcompolska.pl

Stałe

_zlcmid

Dexcompolska.pl

1 rok

_fbp

Dexcompolska.pl

3 miesiące

_gcl,au

Dexcompolska.pl

3 miesiące

Ads/ga-audiences

Gogle.com

Sesja

fr

Facebook.com

3 miesiące

ID E

Doubleclick.net

1 rok

test_cookie

Doubleclick.net

1 dzień

tr

Facebook.com

Sesja

Visitor_info1_live

Youtube.com

179 dni

YSC

Youtube.com

Sesja

yt- remote-cast-installed

Youtube.com

Sesja

yt-remote-connected-devices

Youtube.com

Stałe

yt-remote-devices-id

Youtube.com

Stałe

yt-remote-fast-check-period

Youtube.com

Sesja

yt-remote-session-app

Youtube.com

Sesja

ut-remote-session-name

Youtube.com

Sesja

Pliki niezbędne

Pliki preferencyjne
ZD-store

Pliki statystyczne

Marketingowe

