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1.

WSTĘP

1.1	Niniejsze Zasady odnoszą się do użytkowników – osób fizycznych, które przeglądają, czytają lub zapisują swoje dane
na stronach internetowych https://accolade.eu/ („strony internetowe”) lub przekazują swoje dane spółce Accolade
za pośrednictwem stron osób trzecich. Zasady te mają m.in. na celu należyte poinformowanie użytkowników stron
internetowych o korzystaniu z cookies i o możliwości zabronienia korzystania z cookies.
1.2	W zasadach opisano sposób zbierania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników stron
internetowych spółki Accolade oraz jak z użyciem plików cookies spółka Accolade zdobywa i przetwarza informacje
o użytkownikach stron internetowych.
1.3	Dla celów niniejszych Zasad cookies oznacza pliki cookies i inne podobne technologie (np. piksele, sygnały nawigacyjne
lub identyfikatory urządzenia), które podczas wizyty na stronach internetowych mogą automatycznie gromadzić dane.
Zgromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odsyłające URL,
informacje o poruszaniu się po stronach internetowych, daty i godziny wizyt na stronach internetowych.

2. CO TO SĄ PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)?
2.1	Cookies to małe pliki tekstowe, zawierające krótkie dane, które w momencie wejścia na dowolną stronę internetową mogą
zostać zapisane na urządzeniu użytkownika.
2.2

Pliki cookies przede wszystkim:

		

a) s łużą do efektywnego poruszania się po stronie internetowej, personalizacji, zapisywania preferencji i ogólnie
do tego, by korzystanie ze stron było bardziej komfortowe;

		

b) p
 ozwalają odróżnić, czy dany użytkownik w przeszłości odwiedził już dane strony internetowe czy też jest to
nowy użytkownik, a także pomagają odnotowywać statystyki dotyczące użytkowników stron internetowych;

		

c) p
 omagają wyświetlać na stronach internetowych reklamy dopasowane do zainteresowań
konkretnego użytkownika.

2.3	W zależności od miejsca na stronie internetowej cookies dzielą się na:
		

a) w
 łasne pliki cookies (first party cookies) – cookies, które pojawiają się tylko na aktualnie przeglądanej witrynie.
Jest to typ cookies uważany za bardziej bezpieczny;

		b) p
 liki cookies osób trzecich (third party cookies) – są umieszczane z pomocą skryptów z innej witryny. Dzięki
nim można śledzić użytkowników na różnych witrynach. Cookies tego typu używane są często do analizy
skuteczności kanałów reklamowych.

3. CEL WYKORZYSTANIA COOKIES
3.1	Spółka Accolade używa na swoich stronach internetowych cookies w następujących celach:
		c) cele techniczne – obsługują podstawowe funkcje w internecie (np. logowanie ) lub strony (np. odtwarzanie
filmów, udostępnianie treści, itp.). Do korzystania z tych niezbędnych plików cookies nie jest wymagana
zgoda użytkownika;
		d) cele analityczne – wykorzystywanie do gromadzenia nieanonimowych danych na temat zachowania
użytkowników. Na ich podstawie spółka Accolade może zmodyfikować swoje strony tak, by wrażenia
użytkowników były lepsze;
		e) remarketing – służą do dopasowywania reklam do konkretnego użytkownika, który już odwiedził
strony internetowe;
		f) konwersja – pozwalają przeanalizować efektywność kampanii.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA COOKIES
4.1	Cookies mogą być przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym użytkownika przez różny okres.
Niektóre cookies są ograniczone przez czas trwania sesji (tzw. „cookies sesyjne”). Oznacza to, że istnieją tylko
dopóki jest uruchomiona przeglądarka. Po jej zamknięciu zostają automatycznie usunięte. Istnieją również cookies
trwałe (tzw. „persistent cookies”). Są to pliki cookies, które zostają w przeglądarce również po jej zamknięciu do
określonej daty, ewentualnie do czasu ich usunięcia ręcznie przez użytkownika. Na podstawie tych cookies można

zidentyfikować komputer lub inne urządzenie końcowe użytkownika wraz z ponownym uruchomieniem przeglądarki
i przeglądania internetu.

5. TYPY COOKIES UŻYWANE NA NINIEJSZYCH STRONACH INTERNETOWYCH
5.1

Niniejsze strony internetowe zapisują następujące pliki cookies:
		

a) t echniczne – cookies własne witryny, krótkotrwałe. Zapewniają podstawowe techniczne działanie stron
internetowych, tj. logowanie, korzystanie z usług, itp.;

		

b) G
 oogle Analytics – cookies własne witryny, długotrwałe. Wykorzystywane do generowania anonimowych
statystyk na temat korzystania ze stron internetowych. Podmiotem przetwarzającym dane uzyskane na
podstawie cookies jest spółka Google LLC. Warunki przetwarzania danych osobowych przez Google Analytics
i Warunki wykorzystania plików cookies;

		

c) G
 oogle AdWords – cookies własne witryny, długotrwałe, remarketingowe, konwersyjne. Warunki przetwarzania
danych osobowych przez AdWords i Warunki wykorzystania plików cookies;

		

d) S
 klik – cookies osoby trzeciej, długotrwałe, remarketing i konwersja. Nasze strony internetowe korzystają
z technologii retargetowania firmy Sklik obsługiwanej przez spółkę Seznam.cz, a.s. Pozwala nam to pokazywać
użytkownikom, którzy byli już wcześniej zainteresowani naszymi produktami, nasze reklamy w sieci reklamowej
firmy Seznam.cz, a.s. Zasady przetwarzania danych przez Sklik;

		

e) F
 acebook Pixel – własne pliki cookies, długotrwałe, remarketingowe, konwersyjne. Zasady przetwarzania
danych przez Facebook;

		

f) F
 acebook Connect – własne pliki cookies , długotrwałe, techniczne. Zasady przetwarzania danych przez
Facebook;

6. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI
6.1	Większość przeglądarek internetowych umożliwia w domyślnych ustawieniach zapisywanie plików cookies. Jednak
użytkownik może zmienić konfigurację swojej przeglądarki i odmówić wykorzystania cookies oraz je usunąć. Konkretne
procedury dla poszczególnych przeglądarek różnią się, dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy dla przeglądarki.
Lista pomocy dla najpopularniejszych przeglądarek:
•

Chrome: support.google.com

•

Opera: opera.com

•

Firefox: support.mozilla.org

•

MS Internet Explorer / Edge windows.microsoft.com

•

Safari: support.apple.com

6.1	Odmowa lub usunięcie plików cookies może prowadzić do nieprawidłowego działania stron internetowych lub niektórych
dostępnych na nich usług i może niekorzystnie wpływać na komfort użytkownika stron. Sekcje stron internetowych, które
mogłyby wykorzystywać treści i związane z nimi pliki cookies osób trzecich nie będą dostępne.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, INNE WYKORZYSTANIE DANYCH UZYSKANYCH ZA
POŚREDNICTWEM STRON INTERNETOWYCH
7.1	Spółka Accolade oświadcza, że jako administrator danych osobowych przetwarza wszystkie dane osobowe, w tym
dane osobowe uzyskane za pośrednictwem cookies zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) i zgodnie z powiązanymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych
i zapisywania plików cookies.
7.2	Przetwarzanie danych osobowych nie tylko użytkowników stron internetowych szczegółowo opisano w Warunkach
przetwarzania danych osobowych, dostępnych na stronach internetowych pod adresem
https://www.accolade.eu/data/documents/accolade_privacy_policy_102018_pl.pdf.

8. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
8.1	Spółka Accolade może udostępniać informacje odnośnie poruszania się przez użytkowników na stronach internetowych
osobom trzecim w celu administrowania stron internetowych lub prowadzenia działań marketingowych w imieniu
spółki Accolade.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1	Spółka Accolade może na bieżąco jednostronnie zmieniać lub uzupełniać niniejsze Zasady. O wszelkich zmianach
niniejszych Zasad spółka Accolade poinformuje użytkowników z wystarczającym wyprzedzeniem i we właściwy sposób,
tak aby użytkownicy mieli obiektywną możliwość zapoznania się z tymi zmianami.
9.2

Brzmienie niniejszych zasad jest wiążące i skuteczne od 01.11.2018 r.

