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CAMPARI GROUP 

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES 

Ostatnio zmieniona: [Grudzień 2021] 

 

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, terminy użyte w niniejszej informacji mają takie samo znaczenie, jakie im nadano w Informacji 
o polityce prywatności. 

1. ZAKRES INFORMACJI 

Niniejsza Informacja o plikach cookies stanowi uzupełnienie Informacji o polityce prywatności i wyjaśnia, w jaki sposób my oraz 
nasi partnerzy biznesowi i dostawcy usług wykorzystują pliki cookies i powiązane technologie podczas zarządzania i świadczenia 
naszych usług online oraz komunikacji z użytkownikiem. Wyjaśnia ona, czym są te technologie i dlaczego ich używamy, a także jakie 
prawa przysługują użytkownikowi, w zakresie kontroli ich wykorzystania przez nas. 

W niektórych przypadkach pliki cookies i powiązane technologie opisane w niniejszej Informacji o plikach cookies mogą być 
wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych lub do gromadzenia informacji, które po połączeniu z innymi informacjami staną 
się danymi osobowymi. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Informacji o polityce 
prywatności. 

2. CZYM SĄ PLIKI COOKIES I POWIĄZANE TECHNOLOGIE 

Zgodnie z powszechną praktyką stosowaną w witrynach internetowych nasze Serwisy wykorzystują pliki cookies, czyli niewielkie pliki 
pobierane na komputer użytkownika, które umożliwiają nam i naszym partnerom zewnętrznym zbieranie pewnych informacji na temat 
interakcji użytkownika z pocztą elektroniczną, witrynami internetowymi i innymi usługami online oraz umożliwiają poprawienie jakości 
świadczonych usług. Do zbierania tych informacji my oraz nasi partnerzy i dostawcy zewnętrzni mogą również używać innych, 
powiązanych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne, piksele, wbudowane skrypty, technologie identyfikacji lokalizacji i technologie 
rejestrowania (zwane łącznie „plikami cookies”). 

3. CO ZBIERAMY PODCZAS KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES 

My oraz nasi partnerzy i dostawcy zewnętrzni możemy używać plików cookies do automatycznego zbierania pewnych typów informacji 
o sposobie użytkowania podczas wizyt lub interakcji z naszą pocztą elektroniczną i Serwisami. Na przykład możemy zbierać dane 
dziennika dotyczące urządzenia użytkownika i zainstalowanego na nim oprogramowania, takie jak adres IP, system operacyjny, rodzaj 
przeglądarki, data/godzina wizyty i inne podobne informacje. W celu pomiaru trendów użytkowania i aktywności naszych usług online 
oraz lepszego poznania bazy klientów możemy zbierać dane analityczne lub korzystać z narzędzi analitycznych innych firm, takich jak 
Google Analytics. Ponadto, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych usług online za pośrednictwem urządzenia mobilnego, 
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możemy zbierać dane dotyczące lokalizacji, w tym ogólne dane dotyczące położenia geograficznego na podstawie adresu IP lub 
bardziej precyzyjne dane dotyczące lokalizacji. 

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies: 

(a) Niezbędne pliki cookies.  Te pliki cookies umożliwiają obsługę podstawowych funkcji, takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie 
siecią i zapewnienie dostępu. Użytkownik może je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na 
działanie Serwisów. Podstawą prawną korzystania przez nas z niezbędnych plików cookies jest żądanie użytkownika do wejścia 
na nasze strony internetowe oraz realizacja umowy zawieranej na zasadzie swobody umów, której stroną jest użytkownik, 
dotyczącej świadczenia przez nas usług i utrzymania naszych Serwisów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
Tabeli zawierającej pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej (poniżej). 

(b) Preferencyjne pliki cookies. Umożliwiają one witrynie zapamiętanie informacji, które wpływają na jej funkcjonowanie lub 
wygląd, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik. Użytkownik uzyskujący dostęp do naszych 
Serwisów został poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie tych plików cookies. Użytkownik może odmówić wyrażenia 
takiej zgody. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Tabeli zawierającej pliki cookies wykorzystywane na stronie 
internetowej (poniżej). 

(c) Statystyczne pliki cookies. Te pliki cookies pozwalają nam rozpoznawać osoby odwiedzające nasze Serwisy i zliczać je, a 
także obserwować, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po naszych Serwisach w trakcie korzystania z nich. Pomaga nam 
to udoskonalać sposób działania naszych Serwisów, na przykład umożliwiając użytkownikom łatwe znalezienie tego, czego 
szukają.  Użytkownik uzyskujący dostęp do naszych Serwisów został poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie tych 
plików cookies. Użytkownik może odmówić wyrażenia takiej zgody. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Tabeli 
zawierającej pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej (poniżej). 

(d) Marketingowe pliki cookies. Te pliki cookies rejestrują wizytę użytkownika w naszych Serwisach, odwiedzane strony i 
wykorzystywane łącza. Służą one do śledzenia odwiedzających podczas korzystania z naszych Serwisów. Użytkownik 
uzyskujący dostęp do naszych Serwisów został poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie tych plików cookies. 
Użytkownik może odmówić wyrażenia takiej zgody. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Tabeli zawierającej pliki 
cookies wykorzystywane na stronie internetowej (poniżej). 

4. JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE ZEBRANE ZA POMOCĄ PLIKÓW COOKIES 

Wykorzystujemy pliki cookies w różnych celach opisanych poniżej: 

 W przypadku założenia przez użytkownika konta w naszym Serwisie, będziemy wykorzystywać pliki cookies do zarządzania 
procesem rejestracji i ogólnej administracji.  Te pliki cookie są zazwyczaj usuwane po wylogowaniu się użytkownika; jednak w 
niektórych przypadkach mogą one zostać zachowane w celu zapamiętania preferencji użytkownika dotyczących witryny po 
wylogowaniu się. 
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 Wykorzystujemy pliki cookies, gdy użytkownik jest zalogowany w celu zapamiętania tego faktu.  Dzięki temu użytkownik nie 
musi logować się za każdym razem, gdy odwiedza nową stronę.  Te pliki cookie są zazwyczaj usuwane lub czyszczone po 
wylogowaniu użytkownika, aby zapewnić mu dostęp do zastrzeżonych funkcji i części witryny po zalogowaniu. 

 Serwisy umożliwiają subskrypcję newslettera lub wiadomości e-mail, a pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu 
potwierdzenia, czy użytkownik jest już zarejestrowany, oraz w celu wyświetlania określonych powiadomień, które dotyczą 
wyłącznie subskrybentów/użytkowników nieposiadających subskrypcji. 

 Serwisy umożliwiają korzystanie z funkcji e-commerce oraz płatności, a niektóre pliki cookies są niezbędne do zapamiętania 
zamówienia użytkownika na poszczególnych stronach i umożliwienia nam jego prawidłowej realizacji. 

 W przypadku przesyłania danych za pośrednictwem formularzy, takich jak te znajdujące się na stronach kontaktowych lub 
formularzy do dodawania komentarzy, konieczne może okazać się umieszczenie plików cookies w celu zapamiętania danych 
użytkownika na potrzeby przyszłej korespondencji. 

 

 Chcąc zapewnić użytkownikowi jak najlepsze warunki korzystania z Serwisów, udostępniamy mu funkcję umożliwiającą 
ustawienie preferencji dotyczących sposobu działania tych Serwisów podczas korzystania z nich.  W celu zapamiętania 
preferencji użytkownika i umożliwienia wykorzystania tych informacji przy każdej interakcji ze stroną internetową konieczne jest 
umieszczenie plików cookies. 

 Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług i monitorowania efektywności naszych Serwisów, monitorowania 
sposobu użytkowania oraz aktywności w sieci użytkowników podczas korzystania z naszych Serwisów, a także w celach 
określonych w części Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkownika naszej Informacji o polityce prywatności. 

 W celu zapewnienia użytkownikowi informacji o produktach i usługach, które mogą być dla niego interesujące, możemy również 
wykorzystywać informacje zbierane za pomocą plików cookies służące do poznania jego aktywności podczas przeglądania 
stron internetowych, w tym stron niepowiązanych podmiotów trzecich. 

Zwracamy uwagę, że łączymy niektóre dane osobowe, które zbieramy za pomocą plików cookies z innymi danymi osobowymi, które 
zbieramy o użytkowniku i dla celów opisanych w naszej Informacji o polityce prywatności. 

5. MOŻLIWOŚCI WYBORU DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES 

W przypadku, gdy użytkownik nie chce wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies, większość przeglądarek umożliwia zmianę 
ustawień plików cookies poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki w taki sposób, aby: (i) użytkownik otrzymywał powiadomienie o 
otrzymaniu pliku cookie, co pozwoli mu dokonać wyboru, czy chce go zaakceptować, czy nie; (ii) wyłączyć istniejące pliki cookies; lub 
(iii) przeglądarka automatycznie odrzucała pliki cookies.  Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może niekorzystnie wpłynąć 
na funkcjonalność tej i wielu innych stron internetowych odwiedzanych przez użytkownika.  Wyłączenie plików cookies zazwyczaj 
powoduje również wyłączenie niektórych funkcji i funkcjonalności Serwisów. 
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W zależności od wykorzystywanych urządzeń i systemu operacyjnego, użytkownik może nie być w stanie usunąć lub zablokować 
wszystkich plików cookies. Ponadto, aby odrzucić pliki cookies we wszystkich przeglądarkach i na wszystkich urządzeniach, 
użytkownik będzie musiał to zrobić w każdej przeglądarce na każdym urządzeniu, z którego aktywnie korzysta. Użytkownik może 
również ustawić opcje poczty elektronicznej w taki sposób, aby uniemożliwić automatyczne pobieranie obrazów, które mogą zawierać 
technologie pozwalające nam dowiedzieć się, czy użytkownik uzyskał dostęp do naszej wiadomości e-mail i wykonał za jej pomocą 
określone czynności. 

Użytkownicy przebywający na terenie EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii mogą skorzystać z usługi Your Online Choices. Usługa 
ta pozwala na wybór preferencji śledzenia dla większości narzędzi reklamowych. Zalecamy, aby użytkownik oprócz informacji 
zawartych w niniejszej Informacji wykorzystał również to rozwiązanie. 

6. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ INFORMACJI O PLIKACH COOKIES 

Niniejsza Informacja o plikach cookies będzie aktualizowana co pewien czas. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszej Informacji 
o plikach cookies zmienimy „Datę wejścia w życie” podaną na początku tej Informacji. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w 
niniejszej Informacji, powiadomimy o nich użytkownika poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w naszych Serwisach lub za 
pomocą innych odpowiednich kanałów komunikacji. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji, chyba że Informacji 
wskazano inaczej. 

7. KONTAKT Z NAMI 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków dotyczących niniejszej Informacji o plikach cookies lub innych kwestii związanych z 
ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:gpdp.office@campari.com  

 

 

TABELA ZAWIERAJĄCA PLIKI COOKIES 
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