Polityka dotycząca plików cookie
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Wprowadzenie
UAB “ZEN.COM”, spółka zarejestrowana pod numerem 304749651 (dalej: Spółka lub my),
z siedzibą w Republice Litewskiej przy Mėsinių str. 5, Vilnius, to instytucja pieniądza
elektronicznego posiadająca licencję nr 35 wydaną przez Bank Litwy z dnia 24 maja 2018 r.
Polityka dotycząca plików cookie objaśnia, czym są pliki cookie, z których korzystamy podczas
Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej (www.zen.com), jakie informacje gromadzimy
z wykorzystaniem plików cookie oraz w jaki sposób takie informacje wykorzystujemy.
Więcej informacji na temat sposobu przechowywania, zabezpieczania i korzystania przez nas
z Państwa danych osobowych podano w naszej Polityce prywatności, dostępnej pod adresem
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/zen.co/zen.co_polityka_prywatnosci.pdf

Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczane na Państwa komputerze lub urządzeniu
mobilnym podczas odwiedzin na stronie internetowej lub korzystania z aplikacji, zawierające
pewne informacje związane ze sposobem korzystania przez Państwa z naszej strony lub aplikacji.
Pliki cookie są następnie przy każdej kolejnej wizycie przesyłane z powrotem do danej strony lub
do innej strony internetowej, która je rozpoznaje, w celu budowania rejestru Państwa aktywności
w internecie.

Do czego używamy plików cookie?
Stosujemy pliki cookie w następujących celach:
1. w celach statystycznych, na potrzeby analizy zagregowanych danych dotyczących ruchu
i sposobu korzystania z naszych stron internetowych;
2. w celu tworzenia statystyk pomagających nam zrozumieć, w jaki sposób wchodzą Państwo
na naszą stronę, dzięki czemu możemy doskonalić strukturę i treść strony, a tym samym
poprawiać doświadczenie użytkownika;
3. w celu utworzenia dla Państwa profilu umożliwiającego wyświetlanie dopasowanych
materiałów w zakresie sieci reklamowych, jak np. Google Display Network;
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4. w celu prowadzenia statystyk dotyczących ruchu na potrzeby rzetelnych rozliczeń z naszymi
partnerami reklamowymi;
5. aby zapamiętać Państwa ustawienia pomiędzy poszczególnymi sesjami i indywidualnie
dostosować stronę internetową do potrzeb i preferencji użytkownika, np. wybierając
odpowiedni język wyświetlania lub walutę;
6. w celach marketingowych, również na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania
z elementami profilowania, w szczególności w celu dostosowania naszych stron
internetowych, ofert i reklam do zainteresowań użytkownika.

Jakie pliki cookie stosujemy?
W ramach realizacji powyższych celów nasza strona internetowa korzysta z dwóch podstawowych
rodzajów plików cookie, tj. sesyjnych i stałych.
Sesyjne pliki cookie to pliki tymczasowe, których zadaniem jest zapamiętanie Państwa w trakcie
odwiedzin na stronie, wygasające po zamknięciu przeglądarki.
Stałe pliki cookie są przechowywane w przeglądarce użytkownika przez dłuższy czas – nawet po
zamknięciu przeglądarki lub ponownym uruchomieniu komputera, w zależności od parametrów
danego pliku cookie, lub do momentu usunięcia go przez użytkownika
Poniżej przedstawiono wykaz konkretnych plików cookie, z których korzystamy na naszej stronie,
ze wskazaniem ich celu, typowych parametrów oraz okresu przechowywania:

1. Niezbędne

Są to pliki cookie niezbędne do swobodnego poruszania się po stronie
internetowej i umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji, jak
przeglądanie strony lub bezpieczny dostęp do internetu. Bez tych plików
strona może nie działać prawidłowo.

2. Funkcjonalne

Są to pliki cookie, które przechowują Państwa preferencje, umożliwiając
stronie

internetowej

zapamiętanie

informacji

związanych

z jej

funkcjonowaniem i układem, np. preferowanego języka czy aktualnej
lokalizacji użytkownika.
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3. Analityczne

Są one stosowane w celach statystycznych, pomagając nam zrozumieć
interakcje różnych użytkowników z naszymi stronami oraz ich zachowania
w serwisie poprzez gromadzenie i raportowanie anonimowych informacji. Pliki
te gromadzą informacje zbiorcze, pokazując, w jaki sposób użytkownicy
korzystają naszych stron.

4. Marketingowe

Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia użytkownika na stronach
internetowych. Ich głównym celem jest wyświetlanie reklam, które są dnia
niego istotne i interesujące, a tym samym są bardziej wartościowe dla
wydawców zewnętrznych i reklamodawców.

5. Pliki

cookie Nasza strona może także korzystać z plików cookie serwisów podmiotów

serwisów

zewnętrznych. Są one umieszczane przez inne podmioty m.in. w celu

podmiotów

gromadzenia informacji na temat zachowań użytkowników lub na potrzeby

zewnętrznych

spersonalizowanej reklamy. Mogą być stosowane przez naszych partnerów
lub przez sieci reklamowe, np. Google Display Network, w celu wyświetlania
reklam dostosowanych do użytkownika i zgodnych z jego preferencjami
podczas korzystania ze strony internetowej. W tym celu mogą przechowywać
informacje o ścieżkach dostępu lub czasie spędzonym na stronie. Aby
dowiedzieć się, jakie informacje na Państwa temat zostały zgromadzone przez
Google Display Network, mogą Państwo je przeglądać i edytować, korzystając
z

następującego

narzędzia

udostępnionego

https://www.google.com/ads/preferences/.

Nie

przez

mamy

Google:

kontroli

nad

umieszczaniem plików cookie przez inne serwisy, do których mogą Państwo
zostać przekierowani z naszej strony internetowej.

W jaki sposób można kontrolować i usunąć pliki cookie?
Istnieją również inne sposoby postępowania z plikami cookie. Można wycofać zgodę na korzystanie
przez nas z plików cookie w naszym serwisie lub usunąć je bądź kontrolować ich umieszczanie na
Państwa komputerze na kilka sposobów:
1. Narzędzie zgody
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Preferencje w zakresie plików cookie można dostosowywać do własnych potrzeb za pomocą
naszego narzędzia udzielania zgody na pliki cookie. Zarejestruje ono akceptację naszej polityki
dotycząca plików cookie i będzie zwracało się o ponowną zgodę co roku, zapewniając bieżące
informowanie użytkowników o zmianach wprowadzanych w naszych politykach dotyczących plików
cookie i prywatności. Narzędzie zgody pozwala kontrolować konkretnie marketingowe i analityczne
pliki cookie aktywowane poprzez korzystanie z naszej strony internetowej. Nie ma możliwości
wyłączenia tzw. niezbędnych plików cookie ani zastosowania narzędzia w celu zablokowania plików
cookie na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych, do których linki zamieszczone są
w naszym serwisie.
2. Korzystanie z przeglądarki
Wiele plików cookie stosowanych naszej stronie internetowej i w ramach wiadomości e-mail można
aktywować lub wyłączać za pomocą naszego narzędzia zgody lub poprzez wyłączenie plików cookie
w przeglądarce. Aby wyłączyć pliki cookie w przeglądarce, należy zastosować się do poleceń
zazwyczaj znajdujących się w menu „Pomoc”, „Narzędzia” lub „Edycja” przeglądarki. Zwracamy
uwagę, że wyłączenie określonego pliku cookie lub kategorii plików cookie nie usuwa pliku z
przeglądarki użytkownika, chyba że zostanie ukończone za pomocą funkcji przeglądarki. W
przypadku wybrania ustawień przeglądarki blokujących niezbędne pliki cookie, niektóre części naszej
strony przestaną działać.

Aktualizacje Polityki dotyczącej plików cookie
Dokonujemy regularnych przeglądów niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie i zastrzegamy
sobie prawo do jej zmiany w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującymi przepisami
i regulacjami. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wchodzą w życie w trybie natychmiastowym w dniu
opublikowania zmienionych warunków na naszej stronie internetowej: www.zen.co.
Zalecamy sprawdzanie niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie w celu posiadania odpowiednich
informacji na temat sposobu i celów stosowania przez nas plików cookie oraz na temat wszelkich
zmian w zakresie rodzajów gromadzonych danych.

Kontakt z nami/IOD
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Zachęcamy do kierowania wszelkich pytań z zakresu naszej Polityki dotyczącej plików cookie lub żądań
dotyczących realizacji przysługujących Państwu praw na adres e-mail office@zen.com lub w formie
pisemnej na adres UAB “ZEN.COM” – Mėsinių str. 5, LT-01133, Vilnius, Republika Litewska.
Mogą się także Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres:
dpo@zen.com.
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