Polityka cookies
Szanowny Użytkowniku,
Nasza strona www.superkapsulki.pl („Strona”) wykorzystuje pliki cookies. Przed rozpoczęciem
korzystania ze Strony, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi, szczegółowymi informacjami na ten
temat.

1. Co to są pliki cookies:
Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej na Twoim
urządzeniu (telefon, laptop, komputer), z którego korzystasz podczas przeglądania Strony.
Pliki cookies zawierają informacje dotyczące Twojej aktywności na Stronie, które są wykorzystywane,
w zależności od typu pliku, do różnych celów, w tym zapamiętywania Twoich wyborów i preferencji,
umożliwienia Ci skorzystania z dostępnych w ramach Strony funkcjonalności, poprawy jakości
świadczonych przez nas usług dostępu do Strony oraz prezentowanych na Stronie treści.
Szczegółowe typy oraz funkcje plików cookies wykorzystywanych na Stronie są opisane poniżej.

2. Kto wykorzystuje pliki cookies
W okresie trwania konkursu „Pokaż swój supertalent do brudzenia” (dalej: „Konkurs”) oraz w terminie
do 1 (jednego) roku od daty jego zakończenia, podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest spółka Octopus Warsaw spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-587), ul. Domaniewska 39, wpisana do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS
0000126015, kapitał zakładowy w wysokości 7.191.000,00 złotych, REGON: 010579937, NIP:
5210087180 oraz podmioty trzecie, określone w pkt 5 poniżej.

3. Jakie typy plików cookies są wykorzystywane na Stronie
Pliki cookies wykorzystywane na naszej Stronie można podzielić z uwzględnieniem pełnionych przez
nie funkcji lub okresu przechowywania.
Z uwagi na pełnioną funkcję, Strona może wykorzystywać następujące typy plików cookies:
a) niezbędne (konieczne) – są to pliki cookies wykorzystywane w celu umożliwienia Ci dostępu do
Strony oraz znajdujących się na niej treści, zapewniające w szczególności prawidłowe załadowanie
Strony oraz korzystanie z jej funkcjonalności; wszystkie pliki cookies tego typu są jednocześnie
plikami sesyjnymi; wyłączenie obsługi tych plików cookies uniemożliwi Ci całkowicie lub częściowo
dostęp do Strony lub korzystanie z określonych jej funkcjonalności;
b) preferencyjne - są to pliki cookies zapamiętujące wybrane przez Ciebie opcje w ramach Strony w
zakresie wyświetlanej Ci informacji (banera) na temat wykorzystywanych plików cookies; pliki te są
plikami stałymi (trwałymi); wyłączenie obsługi lub usunięcie tych plików cookies spowoduje, że przy
każdej kolejnej próbie wejścia na Stronę ponownie wyświetli Ci się baner z informacją na temat
plików cookies oraz ponownie będziesz proszony o złożenie oświadczenia o akceptacji plików
cookies;
c) statystyczne (analityczne) – są to pliki cookies służące nam do poprawy jakości świadczonych przez
nas usług dostępu do Strony oraz prezentowanych na Stronie treści; pliki te są wykorzystywane np.
do analizy ile osób odwiedziło naszą Stronę, jak długo dana osoba pozostawała na Stronie, jakie

treści cieszą się największym zainteresowaniem; statystyczne pliki cookies są anonimowe oraz nie
są wykorzystywane w celach reklamowych (np. wyświetlania Ci reklam); wśród plików analitycznych
mogą znajdować się zarówno pliki sesyjne, jak i trwałe; wyłączenie obsługi lub usunięcie tych plików
cookies spowoduje, że nie będziemy mogli rozwijać i udoskonalać naszych usług dostępu do Strony
oraz jej zawartości.
Z uwagi na okres przechowywania, Strona może wykorzystywać następujące typy plików cookies:
a) sesyjne – są to pliki cookies tymczasowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu wyłącznie
do czasu opuszczenia Strony lub zamknięcia przeglądarki;
b) trwałe (stałe) – są to pliki cookies przechowywane na Twoim urządzeniu przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
Na wykorzystywanie przez nas niektórych typów plików cookies możemy potrzebować Twojej
wyraźnej zgody, co oznacza, że jeżeli zgoda nie zostanie przez Ciebie wyrażona wprost, poprzez Twoje
aktywne działanie, nie będziemy mogli wykorzystywać takich plików. Po wyrażeniu zgody może być
ona w każdej chwili przez Ciebie cofnięta, poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki lub w sposób
określony w polityce prywatności. Zgoda na wykorzystywanie plików cookies jest wyrażana poprzez
kliknięcie opcji „Akceptuję” na banerze wyświetlanym przy wejściu na Stronę.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych typów plików cookies wykorzystywanych na naszej
Stronie możesz znaleźć w tabeli poniżej:
Domena/
Nazwa pliku

Partner/

Typ

Opis funkcji

Okres
przechowywania

analityczny

wymagany do działania
Google Analytics
wykorzystywanego do
generowania danych
statystycznych o tym jak
użytkownik korzysta z
witryny

trwały, 2 lata

trwały, 365 dni

sesyjny, 30 dni

Dostawca

_ga

Google Analytics

Cookie_info

superkapsulki.pl

preferencyjny

zapamiętywanie wyboru
użytkownika dotyczącego
wykorzystywania plików
cookies

PHPSESSID

superkapsulki.pl

techniczny

obsługa formularza
rejestracyjnego

4. Co możesz zrobić aby włączyć/wyłączyć pliki cookies
Możesz zdecydować, czy chcesz zezwolić na instalację określonych plików cookies:
1) w odniesieniu do samej Strony - poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji na banerze cookie
wyświetlanym przy wejściu na Stronę;
2) w odniesieniu do plików cookies pochodzących z różnych stron internetowych, w tym Strony, na
poziomie ogólnym - poprzez zmianę ustawień przeglądarki, z której korzystasz.
Wybranie przez Ciebie, na banerze wyświetlanym na Stronie, opcji „Akceptuję” spowoduje, że Strona
będzie wykorzystywać wszystkie opisane powyżej w tabeli pliki cookies.

Informacje dotyczące modyfikacji ustawień plików cookies na poziomie przeglądarki internetowej
możesz znaleźć w ustawieniach przeglądarki, z której korzystasz.
Zanim dokonasz odpowiednich zmian w zakresie obsługi plików cookies w ramach ustawień swojej
przeglądarki pamiętaj, że wyłączenie obsługi jednego lub więcej plików cookies może mieć
niekorzystny wpływ na niektóre funkcje stron internetowych, które będziesz przeglądać w przyszłości.
Zwróć proszę również uwagę, że wyłączenie obsługi określonych typów plików cookies może
spowodować, że podczas kolejnych odwiedzin naszej Strony będzie Ci się wyświetlać baner, dotyczący
wykorzystywanych przez nas plików cookies, wymagający podjęcia przez Ciebie określonych działań
(np. wyrażenia zgody na obsługę plików cookies).

5. Pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich
Za instalację analitycznych plików cookie, należących do podmiotów trzecich oraz wszelką aktywność
związaną z tymi plikami, w tym zbieranie i przetwarzanie informacji, odpowiedzialne są te podmioty
trzecie. Poniżej możesz zapoznać się z polityką cookies stosowaną przez te podmioty trzecie:
• Google Analytics
W celu uzyskania szerszych informacji na temat tego, w jaki sposób podmioty trzecie korzystają z
plików cookies oraz jakie przysługują Ci w związku z tym możliwości, zapoznaj się proszę z informacjami
dostępnymi na stronie: http://www.youronlinechoices.com/pl/.

