Polityka cookies
Czym są pliki cookies?
Cookies (z ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie
czy tablecie), z którego korzystasz, gdy przeglądasz strony internetowe. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie
i odpowiednio wyświetlić stronę, tak aby była czytelna i dopasowana do Twoich preferencji. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer. Dane te są zaszyfrowane a informacje, które są zawarte w cookies mogą być odczytane jedynie
przez serwer, który je utworzył.
Więcej informacji o tym, w jaki sposób działają cookies, można znaleźć na stronie:
• http://www.allaboutcookies.org/ (w języku angielskim)
• https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (w języku polskim)
Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku informacyjnego opisanego w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Do czego używamy plików cookies w serwisach Bruk-Bet?
Wykorzystywanie cookies nie ma na celu zidentyfikowania użytkownika serwisu, a jedynie zapewnienie wygody
korzystania z naszych stron www. Cookies zapamiętują Twoją aktywność na naszych stronach internetowych i
pozwalają nam zbierać dane statystyczne. Wykorzystujemy je, aby lepiej dopasować strukturę i zawartość stron
do Twoich zainteresowań i potrzeb.
Cookies stosujemy w celu:
• zapamiętywania odwiedzin na stronie i Twoich preferencji dotyczących tej strony,
• prezentacji reklam w sposób uwzględniający Twoje zainteresowania,
• zintegrowania kampanii reklamowych z portalami społecznościowymi, dzięki czemu możemy Ci wyświetlać
treści z innych portali,
• mierzenia skuteczności akcji reklamowych i promocyjnych przeprowadzanych w serwisie,
• zapamiętywania sesji logowania, dzięki czemu nie musisz ponownie logować się na każdej odwiedzanej
podstronie serwisu a korzystanie z serwisu jest łatwiejsze,
• prezentacji treści multimedialnych jak wideo, mapy w zależności od zapisanej w cookies informacji o Twoich
działaniach.

Jakie dane zbierają cookies?
Dzięki wykorzystaniu plików cookies uzyskujemy informacje na temat Twojej aktywności na naszych serwisach
www, w tym:
• twój adres IP,
• czas nadejścia zapytań,
• czas wysłania odpowiedzi,
• informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• adres URL strony odwiedzonej przez Ciebie poprzednio (referer link) – w przypadku gdy przejście na stronę
Bruk-Bet nastąpiło za pomocą przekierowania z innego serwisu,
• informacje o Twojej przeglądarce.

Kto otrzymuje dane zebrane przez cookies?
Dane zebrane przez cookies otrzymuje Bruk-Bet sp. z o.o. z siedzibą w Nieciecza 199, 33-240 Żabno. Jest ona
odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych. Ponadto niektóre z plików cookies są
zamieszczane przez podmioty zewnętrzne, które uzyskują dostęp do informacji w nich zawartych. Wykorzystanie
tego rodzaju plików cookies zostało szczegółowo opisane poniżej.
Google Analytics.
Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie
uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron
internetowych.
W rozumieniu RODO Google Analytics jest podmiotem przetwarzającym dane, ponieważ zbiera i przetwarza dane
w naszym imieniu, zgodnie z otrzymanymi od nas instrukcjami. Administratorami danych jesteśmy my i
zachowujemy pełne prawa do gromadzenia, przechowywania i usuwania swoich danych w dowolnym momencie
oraz do uzyskiwania do nich dostępu. Google wykorzystuje dane zgodnie z ustawieniami wybranymi przez nas w
interfejsie usługi.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony.
Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych
i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej.
Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych
i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google
Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w
USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych
osobowych wymaganego przez przepisy europejskie, która do tej pory była niekwestionowaną podstawą do
powierzania danych tego dostawcy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tzw. sprawie Schrems II
(C‑311/18) stwierdził, że tzw. Privacy Shield jest nieważna, gdyż nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony
danych w przypadku przedsiębiorstw amerykańskich. W wydanym orzeczeniu Trybunał potwierdził również
ważność decyzji KE nr 2010/87, zatwierdzającej standardowe klauzule umowne jako instrument transferu danych
osobowych w rozumieniu art. 46 RODO. Przekazywanie danych do Google odbywa się odtąd na podstawie
standardowych klauzul umownych, które zawarte są w naszej umowie z Google.
Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie
z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując
wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach
ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na
zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics,
zachęcamy
do
zapoznania
się
z
wyjaśnieniami
przygotowanymi
przez
Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Facebook Pixel.
Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook
Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w
serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym
interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie,
zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi
informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób
informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację.
Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może
łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu
Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są
już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka:
https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również
zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.
Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w
USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych
osobowych wymaganego przez przepisy europejskie, która do tej pory była niekwestionowaną podstawą do
powierzania danych tego dostawcy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tzw. sprawie Schrems II
(C‑311/18) stwierdził, że tzw. Privacy Shield jest nieważna, gdyż nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony
danych w przypadku przedsiębiorstw amerykańskich. W wydanym orzeczeniu Trybunał potwierdził również
ważność decyzji KE nr 2010/87, zatwierdzającej standardowe klauzule umowne jako instrument transferu danych
osobowych w rozumieniu art. 46 RODO. Przekazywanie danych do Facebooka odbywa się odtąd na podstawie
standardowych klauzul umownych, które zawarte są w naszej umowie z Facebook Inc.
W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz
zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy też nie.
Narzędzia społecznościowe.
Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez
serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google: Pinterest, YouTube oraz Homebook.
Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie
połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest
przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki
tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie
posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim
adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre
serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio
przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja
zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym
jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez
usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania
ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych
usługodawców.
Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
Pinterest - https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
Google (YouTube) – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
Homebook – https://www.homebook.pl/Home/PrivacyPolicy
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej
stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie
musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek
stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Jakich plików cookies używamy?

Niezbędne pliki cookies
Pliki cookies tego rodzaju są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu www. Dzięki niezbędnym
plikom cookies możesz nawigować po serwisie i korzystać w pełni z jego funkcjonalności. Jeżeli wyłączysz
niezbędne pliki cookies, to serwis może funkcjonować nieprawidłowo, a pojawiające się błędy mogą znacząco
utrudnić Ci korzystanie z wielu jego funkcji.
Analityczne pliki cookies
Analityczne pliki cookies gromadzą ogólne informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z serwisu, np. które
strony odwiedzasz najczęściej i czy otrzymujesz wiadomości o wystąpieniu błędów ze strony internetowej.
Analityczne cookies nie gromadzą żadnych danych, które mogą doprowadzić do Twojej identyfikacji. Informacje
gromadzone za pomocą plików cookies, pomagają nam poznać, w jaki sposób Ty i inni użytkownicy korzystasz ze
stron internetowych. Dzięki temu poznajemy Twoje preferencje i polepszamy funkcjonowanie serwisu,
dopasowując do nich strukturę i zawartość stron.
Funkcjonalne pliki cookies
Funkcjonalne pliki cookies pozwalają serwisowi na zapamiętanie Twoich wyborów i ustawień. Dzięki temu, że
znamy Twoje preferencje możemy Ci zapewnić większą wygodę w poruszaniu się po naszych stronach
internetowych.
Reklamowe pliki cookies
Reklamowe pliki cookies wykorzystujemy, aby dostosować informacje marketingowe do Twoich zainteresowań.
Reklamowe cookies rejestrują Twoją wizytę w naszym serwisie i mogą przekazywać informacje dalej do innych
podmiotów, np. do agencji reklamowych, z którymi współpracujemy w zakresie promocji, marketingu i reklamy.
Agencje te również mogą umieszczać pliki cookies na Twoim urządzeniu. Ma to na celu optymalizację komunikacji
marketingowej zarówno w naszym serwisie www, jak i na innych stronach internetowych. Tego rodzaju pliki
cookies są zazwyczaj zamieszczane przez sieci reklamowe za zgodą odpowiedniego operatora serwisu (w tym
przypadku za naszą zgodą). Reklamowe pliki cookies nigdy nie przetwarzają Twoich danych osobowych.
Wszystkie przedstawione sekcje plików cookies mają na celu lepsze dostosowanie naszych działań i serwisu do
Twoich potrzeb. Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies. Jednak wyłączenie ich
obsługi w przeglądarce może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na naszych serwisach.
Zablokowanie wszystkich plików cookies może przyczynić się do nieprawidłowego funkcjonowania naszych
serwisów.
Pliki cookies dzielą się również na tymczasowe (sesyjne pliki cookies) i na bardziej stałe (trwałe pliki cookies):
• sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia stron
internetowych lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
• stałe – przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w ustawionych parametrach
plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

W jaki sposób możesz zmienić ustawienia cookies?
W większości przeglądarek obsługa cookies jest domyślnie włączona. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były
przechowywane na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki
sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim serwisom na tworzenie plików cookies. Wyłączenie obsługi
cookies może jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu.
Więcej informacji o tym, jak zarządzać ciasteczkami w swojej przeglądarce znajdziesz pod linkami:
› Ciasteczka w przeglądarce Internet Explorer
› Ciasteczka w przeglądarce Chrome
› Ciasteczka w przeglądarce Firefox
› Ciasteczka w przeglądarce Opera
› Ciasteczka w przeglądarce Safari

Zaktualizowana Polityka cookies obowiązuje od 31 grudnia 2020 roku.

