
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE 
 

Poniższa Polityka Plików Cookie jest globalną polityką spółek należących do koncernu Unilever 

na świecie. Postanowienia poniższej polityki mają charakter globalnych założeń. 

W razie braku regulacji, sprzeczności lub jakichkolwiek rozbieżności interpretacyjnych 

zastosowanie będą mają właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Pamiętaj także o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych osób 

odwiedzających niniejszą stronę internetową.   

 

Pliki cookie są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej za Twoją zgodą. Pamiętaj 

jednak, że Większość przeglądarek internetowych  jest ustawionych początkowo automatycznie 

na włączanie plików cookie. Możesz w każdej chwili wyłączyć lub zmienić w swojej przeglądarce 

internetowej opcję przyjmowania plików cookie. Możesz również zmienić ustawienia swojej 

przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane lub aby alarmowano Cię, że są wysyłane na 

Twoje urządzenia. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z niniejszej 

strony internetowej.  

 

Opis w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych 

przeglądarkach internetowych: 

 w przeglądarce Internet Explorer 

 w przeglądarce Mozilla Firefox 

 w przeglądarce Chrome 

 w przeglądarce Opera 

 w przeglądarce Safari 

 

Dane kontaktowe właściciela strony internetowej: Unilever Polska Sp. z o.o., ul. 
Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258512, 
NIP: 521-33-90-341, REGON: 140566233, Kapitał zakładowy: 10.000.000 złotych 
tel: (0-22) 570 60 00, contact.poland@unilever.com 

 
POLITYKA PLIKÓW COOKIE 
 

Ostatnia zmiana: Maj 2012 

 

Niniejsza Polityka dotycząca plików "cookie" odnosi się do jakichkolwiek stron internetowych lub 

stron markowych na platformach podmiotów trzecich (takich jak Facebook czy YouTube), oraz 

aplikacji udostępnianych lub używanych przez takie strony internetowe czy platformy podmiotów 

trzecich („Stron Unilever”), które działają przez lub w imieniu spółek należących do grupy 

Unilever. 

Poprzez używanie Stron Unilever, wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w zgodzie z tą 

Polityką dot. plików Cookie. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie" w ten 

sposób, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub 

zrezygnować z użytkowania Stron Unilever. Poniższa tabela podsumowuje różne typy plików 

http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
mailto:contact.poland@unilever.com


"cookie"  występujących na Stronach Unilever, wraz odpowiednim jego celem i czasem trwania 

(to znaczy jak długo dane ciasteczko pozostanie na twoim urządzeniu). 
 

CZYM SĄ PLIKI "COOKIE"? 

Pliki "cookie" to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane na twoim komputerze 

(lub innym odblokowanym urządzeniu, takim jak tablet lub smartphone) podczas gdy odwiedzasz 

Strony Unilever. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, 

„długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj 

przypadkowo wygenerowany unikalny numer. 
 

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW "COOKIE"? 

Używamy ich by Strony Unilever stawały się łatwiejsze w użytkowaniu i aby lepiej dopasować 

Strony Unilever oraz nasze produkty  do twoich zainteresowań i potrzeb. Pliki "cookie" mogą 

również być używane do przyśpieszenia twoich przyszłych aktywności i doświadczeń na naszych 

Stronach. Używamy ich także do kompilacji anonimowych, zagregowanych statystyk, które 

pomagają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w polepszeniu ich 

struktury i zawartości. Nie możemy Cię personalnie zidentyfikować na podstawie tych informacji. 
 

JAKIEGO RODZAJU PLIKÓW "COOKIE" UŻYWAMY? 

Na Stronach Unilever mogą być używane dwa rodzaje plików "cookie"– „sesyjne” oraz „stałe”. Te 

pierwsze są tymczasowymi plikami "cookie", które pozostają na twoim urządzeniu aż do 

opuszczenia Stron Unilever. Pliki "cookie" stałe pozostają na twoim urządzeniu znacznie dłużej 

lub do momentu kiedy je manualnie usuniesz (to jak długo dane ciasteczko pozostanie na twoim 

urządzeniu zależy od „czasu życia” tego pliku "cookie" oraz od ustawień twojej przeglądarki 

internetowej). 

Niektóre strony które odwiedzasz mogą również zbierać informacje za pomocą pixel tags 

(zwanymi również clear gifs), które mogą być również udostępnione stronom trzecim, które 

bezpośrednio wspierają nasze akcje promocyjne oraz rozwój stron internetowych. Na przykład, 

informacja na temat użytkowania strony internetowej przez odwiedzających Strony Unilever 

mogą być udostępnione stronom trzecim, tj. agencjom reklamowym w celu lepszego 

pozycjonowania internetowych bannerów reklamowych na naszych stronach internetowych. Ta 

informacja nie jest jednakże identyfikowalna osobowo, może jednak być połączona z twymi 

danymi osobowymi. 
 

PLIKI "COOKIE" UŻYWANE NA STRONACH UNILEVER 

  

Typ pliku "cookie" Co ono robi? Czy te pliki zbierają 

moje dane 

osobowe/identyfikują 

mnie? 

Konieczność 

  

Te pliki "cookie" są 

niezbędne do 

prawidłowego 

funkcjonowania Stron 

Unilever, pozwalają ci na 

Te pliki nie identyfikują 

Cię personalnie. 

Jeżeli nie zaakceptujesz 

tych plików "cookie", 

może to wpłynąć na 



poruszanie się po naszej 

stronie oraz używania jej 

elementów. Przykłady 

wliczają zapamiętywanie 

poprzednich akcji (np. 

otwartych tekstów) 

podczas wracania na stronę 

w tej samej sesji. 

prawidłowe działanie 

strony lub jej części. 

Wydajność Te pliki "cookie" pomagają 

nam zrozumieć jak 

odwiedzający kooperują  z 

naszą stroną internetową 

poprzez dostarczanie 

informacji na temat 

obszarów które odwiedził, 

czas jaki spędził na stronie 

oraz problemy jakie na niej 

napotkał, jak np. 

komunikaty o błędach. To 

pomaga nam polepszać 

działanie naszej strony. 

Te pliki "cookie" nie 

identyfikują Cię 

personalnie. Wszystkie 

dane so zbierane i 

agregowane anonimowo. 

Funkcjonalność Te pliki "cookie" 

pozwalają naszym stronom 

internetowym na 

zapamiętywanie Twoich 

wyborów (jak np. Nazwa 

użytkownika, język czy 

region w którym jesteś) by 

dostarczyć bardziej 

spersonalizowane działania 

online. Pozwalają również 

odwiedzającym na 

oglądanie filmów i 

animacji, używanie 

narzędzi 

społecznościowych, np. 

blogów, chatów i forów. 

Informacje, które te pliki 

zbierają mogą zawierać 

również te, które mogą cię 

identyfikować, a które 

sam udostępniasz, np. 

nazwę użytkownika lub 

zdjęcie profilowe. Zawsze 

będziemy z Tobą szczerzy 

na temat danych, które 

zbieramy, tego co z nimi 

robimy i z kim się nimi 

dzielimy. 

Jeżeli nie włączysz tych 

plików, może to wpłynąć 

na działanie strony 

internetowej i jej 

funkcjonalności oraz 

może ograniczyć dostęp 

do jej zawartości. 

Pozycjonowanie / 

reklama 

Te pliki "cookie" są 

używane do dostarczania 

Ci zawartości  

odpowiednich dla Twoich 

zainteresowań. Mogą być 

używane do dostarczania 

pozycjonowanych reklam 

Większość rodzajów tych 

plików namierza klientów 

za pomocą ich adresu IP, 

więc mogą być zbierane 

niektóre dane osobowe. W 

celu uzyskania bardziej 

szczegółowych informacji 



lub ograniczenia liczby 

wyświetleń danej reklamy. 

Pomagają nam także 

zmierzyć efektywność 

danej kampanii 

reklamowej na Stronach 

Unilever i nie tylko. 

Możemy używać tych 

plików "cookie" do 

zapamiętywania 

odwiedzanych przez Ciebie 

stron i możemy dzielić się 

tą informacją z innymi 

stronami, wliczając w to 

reklamodawców i nasze 

agencje. 

o tych plików, włączając 

to jakie dane są zbierane i 

w jaki sposób są używane 

przeczytaj poniższe 

akapity. 

 

CZY UŻYWAMY PLIKÓW "COOKIE" PODMIOTÓW TRZECICH? 

Korzystamy z usług wielu dostawców, którzy także mogą zakładać pliki "cookie" w naszym 

imieniu, gdy odwiedzasz Strony Unilever. Pozwalają one im na dostarczanie usług które 

zapewniają ci dostawcy. Aby dowiedzieć się więcej o tych plikach lub aby zrezygnować (opt-out) 

z ich otrzymywania, przeczytaj poniższe informacje. 

Gdy odwiedzasz Strony Unilever możesz otrzymywać pliki "cookie" pochodzące od podmiotów 

trzecich – ich stron internetowych lub domen. Staramy się identyfikować te pliki zanim wejdą w 

użycie abyś mógł sam zdecydować czy chcesz je włączyć czy też nie. Więcej informacji na temat 

tych plików "cookie" może być dostępnych na poszczególnych stronach internetowych  

podmiotów trzecich. 
 

CZY MOGĘ STEROWAĆ PLIKAMI "COOKIE" ALBO JE USUNĄĆ? 

Większość przeglądarek internetowych  jest ustawionych początkowo na automatycznie 

włączanie plików "cookie". Możesz tak zmienić ustawienia tak, aby ciasteczka były blokowane 

albo aby alarmowano Cię, że są wysyłane na Twoje urządzenia. Jest wiele sposobów  na 

zarządzanie plikami "cookie". Prosimy, abyś odniósł się do instrukcji Twojej przeglądarki 

internetowej lub wyświetlił pomoc, aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia 

Twojej przeglądarki.  

Jeżeli zablokujesz używane przez nas pliki "cookie", może to wpłynąć na twoje działalności na 

Stronach Unilever, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Stron 

Unilever bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.  

Jeżeli używasz różnych urządzeń do przeglądania Stron Unilever (np. komputera, tabletu czy 

smartphona) musisz się upewnić, że każda z przeglądarek na każdym z urządzeń jest 

odpowiednio dopasowana do Twoich preferencji. 
 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI 

Sesja/tymczasowe: te pliki "cookie" są usuwane z  Twojego urządzenia po opuszczeniu strony 

internetowej. 

Stałe/niezmienne: te pliki "cookie" nie są usuwane z Twojego urządzenia po opuszczeniu strony 

internetowej. Pozostają nim na dłuższy okres czasu. 



  

WYDAJNOŚĆ 

Używane 

pliki 

"cookie": 

Co ono robi Jak długo 

plik pozostaje 

na 

urządzeniu? 

Szczegóły dotyczące pliku 

"cookie" 

Analizy/ 

Śledzenie 

Dostarcza 

anonimowych, 

zaagregownych 

informacji na 

temat tego gdzie 

się udajesz i co 

robisz na 

Stronach 

Unilever i innych 

stronach 

internetowych. 

Stałe, 

tymczasowe i 

podmiotów 

trzecich. 

Unilever używa 

następujących  Analytics 

Cookies &Web Beacons: 

1. Unica:Po więcej informacji na 

temat Unica kliknij tutaj. 

2. Google Analytics:Po więcej 

informacji o Google Analytics 

kliknij tutaj. 

3. Web Trends:Po więcej 

informacji na temat Web Trends 

kliknij tutaj. 

4. Omniture / Site Catalyst: Po 

więcej informacji na temat 

Omniture and Site Catalys 

kliknij tutaj. 

5. YouTube Tracking: Po więcej 

informacji na temat YouTube 

cracking kliknij tutaj. 

6. pixel.quantserve.com 

(ciasteczka stron trzecich):Po 

więcej informacji na temat 

quantserve kliknij tutaj. 

7. Gemius:Po więcej informacji 

na temat Gemius kliknij tutaj. 

8. Wordpress Stats:Po więcej 

informacji na temat Wordpress 

Stats kliknij tutaj. 

FUNKCJONALNOŚĆ 

Media 

Społecznościowe/  

dzielenie się 

informacjami 

Pozwala na 

umieszczanie 

komentarzy / 

ocenianie stron / 

Podmiot 

Trzeci 

Add This:Po więcej 

informacji na temat 

Add This kliknijtutaj. 

  

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html
http://www.ghostery.com/apps/unica
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
http://webtrends.com/privacy-policy/
http://www.omniture.com/en/privacy/policy
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
http://info.evidon.com/companies/quantcast
http://www.ghostery.com/apps/gemius
http://www.ghostery.com/apps/wordpress_stats
http://www.ghostery.com/apps/addthis


zapisywania zakładek 

i pomaga w 

łatwiejszym 

otrzymywaniu 

dostępu do sieci 

społecznościowych i 

społecznościowych 

narzędzi 

internetowych. 

Facebook:Po więcej 

informacji na temat 

Facebook Connect 

kliknij tutaji po więcej 

informacji na temat 

Facebook Social Plug-

In kliknij tutaj. 

Twitter:Po więcej 

informacji na temat 

Twitter Buttons 

kliknij tutaj i po więcej 

informacji na temat 

Twitter Badge 

kliknij tutaj. 

YouTube:Po więcej 

informacji na temat 

YouTube kliknij tutaj. 

LinkedIn:Po więcej 

informacji na temat 

LinkedIn kliknijtutaj. 

Portal Kariery Zapamiętuje twoje 

preferencje, 

login i oferty pracy, 

którymi jesteś 

zainteresowany i 

którymi możesz i 

nteresować się w 

przyszłości. 

  

Podmiot 

Trzeci 

Oracle:Po więcej 

informacji na temat 

Oracle kliknij tutaj. 

NAMIERZANIE/REKLAMA 

Śledzenie 

na 

stronie 

Dostarcza 

anonimowych 

informacji na 

temat 

odwiedzających, 

np. jakie strony 

odwiedzali przed i 

po odwiedzeniem 

strony 

internetowej 

Unilever. 

Stałe, 

tymczasowe i 

podmiotów 

trzecich. 

360tag.com:Po więcej 

informacji na temat 360tag.com 

kliknij tutaj. 

admeta.com:Po więcej 

informacji na temat ad 

meta.com kliknij tutaj. 

adnxs.com:Po więcej 

informacji na temat adnxs.com 

kliknij tutaj. 

doubleclick.net:Po więcej 

informacji na temat 

doubleclick.net kliknij tutaj. 

mathtag.com:Po więcej 

informacji na temat 

mathtag.com kliknij tutaj. 

media6degrees.com:Po więcej 

informacji na temat 

http://www.ghostery.com/apps/facebook_connect
http://www.ghostery.com/apps/facebook_social_plugins
http://www.ghostery.com/apps/twitter_button
http://www.ghostery.com/apps/twitter_badge
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv
http://www.oracle.com/us/legal/privacy/index.html
http://www.360tag.com/
http://www.admeta.com/?p=for-advertisers/ad-tracking
http://www.appnexus.com/platform-policy
http://www.ghostery.com/apps/doubleclick
http://www.mediamath.com/privacy/


media6degrees.com kliknijtutaj. 

Nielsen NetRatings Site 

Census:Po więcej informacji na 

temat Nielsen NetRatings 

Census kliknijtutaj. 

quisma.com:Po więcej 

informacji na temat 

quisma.com kliknij tutaj. 

specificclick.net:Po więcej 

informacji na temat 

specificclick.net kliknij tutaj. 

undertone.com:Po więcej 

informacji na temat 

undertone.com kliknij tutaj. 

weborama.fr:Po więcej 

informacji na temat webo 

rama.fr kliknij tutaj. 

  

RÓŻNE 

Rich 

Media 

Wspiera różne 

części 

funkcjonalne na 

stronach 

internetowych 

Unilever, jak np. 

odtwarzanie 

filmów wideo, 

używanie kodów 

bonowych / 

aplikacji 

lojalnościowych 

oraz ściągania 

plików 

muzycznych. 

Stałe, 

tymczasowe 

i podmiotów 

trzecich. 

YouTube:Po więcej informacji na 

temat youtube.com kliknijtutaj. 

pushexp.com: Po więcej informacji 

na temat pushexp.com kliknij tutaj. 

telemetryverification.net:Po więcej 

informacji na temat 

telemtryverification.net kliknijtutaj. 

Beacons 

Domains 

Ramki sieciowe 

wspierają różne 

części funkcyjne 

na stronach 

internetowych 

Unilever. Ramki 

sieciowe 

(również znane 

jako sieciowe 

robaki) 

monitorują 

Stałe, 

tymczasowe 

i podmiotów 

trzecich. 

Używamy wiele różnych ramek na 

stronach internetowych Unilever, 

dostarczyliśmy również kilka 

przykładów najczęściej  przez nas 

używanych ramek sieciowych. 

Flashtalkingi TangoZebrazbierają 

anonimowe dane  (na temat 

przeglądarki internetowej, system 

operacyjnego, wyświetlanych stron), 

które mogą mogą zostać użyte do 

dostarczania użytkownikom bardziej 

http://www.ghostery.com/apps/media6degrees
http://www.ghostery.com/apps/netratings_sitecensus
http://www.ghostery.com/apps/quisma
http://www.ghostery.com/apps/specificclick
http://undertone.com/en-gb/privacy
http://weborama.com/2/page-en-confidentialite.html
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
http://www.pushentertainment.com/info/privacyterms.html
http://www.telemetryverification.net/


zachowanie 

odwiedzających 

na stronach 

internetowych i 

może dostarczać 

dane na temat 

tego co 

użytkownik na 

stronie robi i na 

temat adresu 

IP użytkownika 

podmiotom 

trzecim. 

istotnych zawartości oraz do 

zmierzenia popularności danych 

kampanii lub stron internetowych. 

Tak zagregowane dane są 

udostępniane podmiotom trzecim.   

Używane na stronach Unilever, 

np.: 

 comfortpure.co.uk 

 marmite.co.uk 

Vzaar.com:jest używany wraz z 

flash player do odtwarzania filmów 

wideo. 

Używane na stronach Unilever, 

np.: 

 nexttopmodel.tresemme.co.uk 

Inne Wspiera 

różnorodność 

innych części 

funkcjonalności 

na stronach 

internetowych 

Unilever. 

Stałe, 

tymczasowe 

i podmiotów 

trzecich. 

maps.google.com:Po więcej 

informacji na temat 

maps.google.com kliknij tutaj. 

  JSESSIONID:  Po więcej 

informacji na temat JSESSIONID 

kliknij tutaj. 

 

http://www.techterms.com/definition/ipaddress
http://www.techterms.com/definition/ipaddress
http://comfortpure.co.uk/
http://nexttopmodel.tresemme.co.uk/
http://nexttopmodel.tresemme.co.uk/
http://support.google.com/maps/bin/answer.py?hl=en&answer=153807
http://en.wikipedia.org/wiki/Session_ID

