Polityka cookies
Dbamy o poczucie bezpieczeństwa Użytkowników naszego serwisu. Dlatego informujemy, że w ramach
tej strony wykorzystujemy pliki cookies.

Czym są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to małe pliki, które zapisują się na urządzeniu użytkownika podczas
odwiedzania różnych stron internetowych. Są one tworzone automatycznie przez przeglądarkę
internetową, a część z nich po jej zamknięciu może nadal pozostawać na danym urządzeniu.
Pliki cookies zawierają zwykle informacje na temat nazwy strony internetowej, z której pochodzą,
informację na temat „długości życia” ciasteczka (po upływie którego cookie ulega skasowaniu z
urządzenia użytkownika), a także przypadkowo wygenerowany numer identyfikacyjny.

Administrator Danych
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach działania mechanizmu cookies,
jest Oney Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000204413. Możesz się z
nami kontaktować poprzez numer telefonu 801 700 307 lub 71 799 70 08, albo adres e-mail
bok@oney.com.pl. Dla lepszej ochrony Twoich danych osobowych od dnia 25.05.2018 r. w Oney działa
IOD – Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować:
- pod adresem email iodo@oney.com.pl,
- adresem pocztowym ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa,

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?
Ze względu na cel w jakim wykorzystujemy ciasteczka, możemy je podzielić na techniczne, analityczne
i marketingowe.
1.

2.

3.

Cookies techniczne – są niezbędne do prawidłowego działania strony, pozwalając m.in. na:
• optymalizację korzystania ze strony internetowej,
• dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika – w szczególności pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb,
• utrzymanie sesji w serwisie (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej
podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Cookies analityczne – umożliwiają tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej
struktury i zawartości.
Cookies marketingowe – pozwalają na określanie profilu użytkownika, w celu wyświetlania mu
dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, Facebook
Ads, DoubleClick, Analytics, AdWords.

Jak długo pliki cookies pozostaną w Twoim urządzeniu?
Pliki cookies dzielimy na stałe oraz sesyjne.
1.

Pliki stałe – pozostają w przeglądarce przez określony czas lub do momentu aż Użytkownik
samodzielnie je usunie.

2.

Pliki sesyjne – pozostają na urządzeniu aż do opuszczenia przez Użytkownika strony
internetowej lub wyłączenia przeglądarki.
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Usuwanie plików cookies oraz ich weryfikacja
Przeglądarki zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Aby kontrolować
korzystanie z plików cookies, należy wejść w ustawienia danej przeglądarki internetowej, gdzie
użytkownik może je usuwać, blokować lub ogólnie określać sposób ich korzystania przez przeglądarkę
(akceptacja lub odrzucanie wszystkich plików cookies, bądź akceptacja jedynie wybranych rodzajów).
Sposób usuwania lub zarządzania plikami cookies jest różny w zależności od przeglądarki. Aby
dowiedzieć się na ten temat więcej, należy odwiedzić zakładkę „Pomoc” w przeglądarce. Każdy
odwiedzający naszą stronę użytkownik powinien mieć na uwadze, iż np. zablokowanie wszystkich
cookies z naszej witryny może wpływać na problemy z jej działaniem, czy też całkowicie blokować
korzystanie z pewnych opcji na stronie www.oney.com.pl.

Na jakiej podstawie Twoje dane osobowe są przetwarzane?
Twoje dane zawarte w plikach cookies przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Oney
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W zakresie cookies marketingowych, podstawą przetwarzania jest zgodna
udzielona przez Ciebie zgoda na wykorzystywanie marketingowych plików cookie.

Jakie przysługują Ci uprawnienia?
W przypadkach określonych w przepisach prawa możesz złożyć do nas wniosek o:
a)

uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymanie kopii swoich danych
osobowych;

b)

skorzystanie z prawa do przenoszenia danych;

c)

usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;

d)

sprostowanie swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe.

Niezależnie od innych przysługujących Ci praw (w tym prawa do wycofania zgody), masz prawo w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. W przypadku wniesienia
sprzeciwu Twoje dane przestaną być przez nas przetwarzane w celach marketingowych.
Wszelkie Twoje wątpliwości lub zastrzeżenia staramy się wyjaśniać polubownie i zawsze zachęcamy
do bezpośredniego kontaktu z nami. Przepisy przyznają Ci jednak również prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

