
Polityka prywatności i wykorzystywania 

plików Cookies w serwisach internetowych 

RODAN-PARTNER21 

 

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz 

aplikacji na urządzenia mobilne, należących do RODAN-PARTNER21 

 

Przez używanie stron RODAN-PARTNER21 wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek 

zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, 

powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z 

używania stron RODAN-PARTNER21 

  

Co to są ciasteczka? 

  

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim 

komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. 

Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” 

ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer 

służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. 

  

  

  

Do czego używamy ciasteczek? 

  

RODAN-PARTNER21 używa ciasteczek w różnych celach: 

 by strony RODAN-PARTNER21 działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu, 

 aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na stronach RODAN-PARTNER21 do 

Twoich oczekiwań i zainteresowań, 

 do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć 

jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i 

zawartości. 



Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości 

użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. 

  

 

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach? 

  

Na stronach RODAN-PARTNER21 mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne 

oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze stron 

RODAN-PARTNER21 Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo 

mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz. 

  

Rodzaje ciasteczek używanych na stronach RODAN-PARTNER21 

  

Typ Ciasteczka 

  
Do czego są wykorzystywane? 

Konieczne do 

działania stron 

Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron 

RODAN-PARTNER21, pozwalają Ci na poruszanie się po 

nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą 

zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) 

podczas wracania na stronę w tej samej sesji. 

Poprawiające 

wydajność 

Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają ze 

stron RODAN-PARTNER21 poprzez dostarczanie 

informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki 

na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, 

jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać 

działanie stron RODAN-PARTNER21 

Poprawiające 

funkcjonalność 

Zapamiętywanie Twoich ustawień i wyborów (np. nazwa 

użytkownika, region, w którym jesteś, personalizowane 

ustawienia treści) by dostarczyć Ci bardziej 

spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają Ci również na 

oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, 

np. blogów, chatów i forów. 

Reklamowe 

Dostarczanie Ci reklam odpowiadających Twoim 

zainteresowaniom oraz ograniczanie liczby wyświetleń 

danej reklamy. Te ciasteczka pozwalają nam także mierzyć 

efektywność kampanii reklamowych. 

  

  



 

 

  

Gromadzenie danych 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP 

kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których 

użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby 

identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: 

 czas nadejścia zapytania, 

 czas wysłania odpowiedzi, 

 nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 

 informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

 adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) -

 w przypadku gdy przejście do strony RODAN-PARTNER21  nastąpiło przez 

odnośnik, 

 informacje o przeglądarce użytkownika. 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony RODAN-

PARTNER21 z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie platforma RODAN-PARTNER21 

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami 

w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są 

stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. 

 

Wykorzystywanie danych 

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący 

do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza 

osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią RODAN-PARTNER21. 

Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc 

w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych 

cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.  

  

Platforma RODAN-PARTNER21 

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej 

osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionej usługi przesyłania wniosku o rejestrację 

zbioru danych osobowych do RODAN-PARTNER21 oraz osób, które wyraziły zgodę na 

otrzymywanie pism od RODAN-PARTNER21 drogą elektroniczną.  

 

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi wysłania wniosku 

o rejestrację zbioru danych osobowych, odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który 



służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu wniosku. Umożliwia on również 

indywidualny dostęp do usługi informacyjnej, która dla poszczególnych administratorów 

pokazuje dane dotyczące zgłoszonych przez nich wniosków. Dodatkowo dla każdego 

administratora korzystającego z tej usługi w systemie informatycznym RODAN-

PARTNER21, rejestrowane jest hasło dostępu generowane przez system.  

 

W odniesieniu do osób lub podmiotów, którym wysyłane są wiadomości przy użyciu kuriera 

elektronicznego odnotowywane są informacje o adresach IP komputerów oraz dacie i czasie 

odczytywania wiadomości przekazywanych kurierem. Odbiorca informacji wysyłanej 

kurierem elektronicznym otrzymuje na skrzynkę pocztową informację awizo o przesłanej do 

niego informacji, do której dostęp może uzyskać po kliknięciu zaznaczonego w informacji 

awizo odnośnika. Kliknięcie podanego odnośnika kieruje odbiorcę na stronę internetową 

platformy RODAN-PARTNER21, z której odbiorca odczytuje przeznaczoną dla niego 

wiadomość. Jednocześnie w specjalnych logach serwera odnotowywane są: numer IP 

komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz data i godzina wykonania tej operacji. W tym 

samym czasie kurier elektroniczny wysyła do nadawcy (RODAN-PARTNER21) 

powiadomienie, że informacja została odczytana.  

 

Informacje zawarte w logach rejestrujących informacje o odczytaniu wysłanych wiadomości 

wykorzystywane są w celu stwierdzenia, że wysłana do adresata informacja została 

poprawnie dostarczona i w konsekwencji odnotowywana jest w systemie elektronicznego 

obiegu dokumentów RODAN-PARTNER21 

 

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć? 

  

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne 

przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka 

były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby 

każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje 

urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to 

negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze stron RODAN-PARTNER21, na przykład 

możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów stron RODAN-PARTNER21 bądź nie 

otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam 

także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego 

poprawiania zawartości stron i usług RODAN-PARTNER21. 

 

 

Zmiany 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną 

odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. 

 


