Polityka cookies
Administratorem strony http://foodmeating.pl/ (dalej: „Serwis”) jest Grupa 3 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Agencja Reklamowa sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Murarska 3, 31-311 Kraków,
NIP: 6772355485. Serwis dotyczy kampanii promocyjnej i konkursu „Tefal X Tabasco”, realizowanej
przez nas dla naszych klientów – dystrybutorów produktów marki Tefal i Tabasco. Informacje o
przetwarzaniu danych osobowych w ramach konkursu znajdziesz w regulaminie (link:
http://foodmeating.pl/konkurs/regulamin.pdf).Informacje na temat zasad przetwarzania przez nas
danych osobowych oraz ochrony prywatności możesz też znaleźć w naszej polityce prywatności, które
jest dostępna po adresem: https://grupa3.com.pl/.
W Serwisie wykorzystujemy pliki cookie (tzw. „ciasteczka”). Cookies to pliki tekstowe zapisywane
i przechowywane w urządzeniu użytkownika odwiedzającego Serwis (np. w pamięci komputera).
Cookies realizują różne funkcje. Niektóre z nich są ściśle niezbędne do prawidłowego działania stron
internetowych, a inne zbierają informacje związane z korzystaniem z Serwisu dla różnych celów (np.
informacje o przeglądanych stronach w Serwisie służą do tworzenia anonimowych analiz i statystyk,
informacje o zapoznaniu się z powiadomieniem o cookies pozwalają nie wyświetlać więcej tego
powiadomienia).
Informacje zebrane przez cookies nie służą bezpośrednio do identyfikacji użytkownika. Jednak mogą
one obejmować informacje, które w niektórych przypadkach, zwłaszcza w połączeniu z innymi danymi,
umożliwiają zidentyfikowanie konkretnej osoby (dane osobowe). W zakresie w jakim w związku z
użyciem w Serwisie cookies dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, Twoje
dane są przetwarzane w celu udostępniania Ci Serwisu oraz tworzenia analiz i statystyk służących jego
ulepszeniu, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Naszym
prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie Serwisu w związku z organizowanym przez nas
konkursem i prowadzoną dla naszych klientów kampanią promocyjną. Nasz prawnie uzasadniony
interes wynika również z udzielenia przez Ciebie zgody na użycie cookies. Więcej informacji o
przetwarzaniu danych osobowych i Twoich prawach znajdziesz w naszej polityce prywatności, która
jest dostępna po adresem: https://grupa3.com.pl/.
Cookies mają różne okresy aktywności, po upływie których są automatycznie usuwane (wygasają) –
chyba że użytkownik wcześniej sam usunie te pliki. Niektóre pliki cookies mają charakter tymczasowy
(są zapisywane tylko na czas wizyty w Serwisie lub nieco dłużej – np. kilkanaście minut) i są
automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Inne cookies (np. Google Analytics, cookie
dotyczący wyświetlania komunikatu o cookies) są przechowywane dłużej (np. przez kilka miesięcy)
i mogą być usunięte poprzez ustawienia przeglądarki.
W Serwisie wykorzystujemy własne cookies (pochodzące z naszego serwera) oraz cookies podmiotów
trzecich (np. Instagram), świadczących dla nas różnego rodzaju usługi (np. analityczne, statystyczne,
marketingowe). W przypadku cookies pochodzących od podmiotów trzecich, to te podmioty trzecie
uzyskują dostęp do informacji pozyskiwanych przez te pliki i wykorzystują je zgodnie z ich politykami
prywatności.

1. Cookies serwisowe
Są to cookies, które ułatwiają korzystanie z Serwisu. Lista cookies serwisowych znajduje się w tabeli
poniżej.
Cookies

Nazwa

Funkcja

Okres aktywności

Własne

allow_cookie

Zapamiętuje akceptację cookie przez użytkownika,
wówczas przy kolejnych odwiedzinach nie jest
wyświetlana prośba o akceptację cookies w
Serwisie.

Trzysta
sześćdziesiąt pięć
(365) dni

2. Cookies analityczne i statystyczne
W Serwisie korzystamy z usługi Google Analytics dostarczanej przez firmę Google. Google Analytics
używa własnych cookies. Pozwalają one analizować dane o ruchu na stronach Serwisu (np. jakie strony
przegląda Użytkownik), adres IP, rodzaj przeglądarki i urządzenia, z którego Użytkownik łączy się
z Serwisem, informacje o dostawcy Internetu oraz informacje o działaniach podejmowanych przez
Użytkownika w Serwisie. Analiza takich informacji za pomocą usługi Google Analytics pozwala nam
tworzyć różne anonimowe raporty i statystyki, aby ulepszać Serwis i usuwać ewentualne błędy.
Google nie wykorzystuje informacji zebranych za pomocą Google Analytics do identyfikacji
Użytkowników ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia takiej identyfikacji. Dla dodatkowej
ochrony prywatności włączyliśmy anonimizację adresów IP. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny
adres IP Użytkownika może trafić na serwer Google do USA. Firma Google jest objęta programem
„Tarcza Prywatności”. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej firmy z USA posiadające certyfikat „Tarczy
Prywatności” zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy
Unii Europejskiej (RODO).
Użycie cookies Google Analytics wymaga Twoje zgody. Gromadzenie i przetwarzanie przez Google
Analytics danych pozyskiwanych przez cookies możesz też zablokować poprzez pobranie
i zainstalowanie
specjalnej
wtyczki
do
przeglądarki
dostępnej
pod
adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Więcej informacji o Google Analytics można znaleźć pod
adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl oraz w polityce prywatności
Google: www.google.com/policies/privacy/partners/.
Lista cookies analitycznych i statystycznych znajduje się w tabeli poniżej.
Cookies

Nazwa

Funkcja

Okres
aktywności

Google
Analytics

_ga

Rozróżnienie
użytkowników
na
potrzeby
gromadzenia informacji na temat odwiedzin na
stronie Serwisu.

Dwa (2) lata

(Polityka
Prywatności)

_gat

Monitorowanie wskaźnika zapytań w odniesienie
do serwerów. Plik pomaga identyfikować obszary
Serwisu, które wymagają udoskonalenia.

Jedna (1) minuta

_gid

Służy do rozróżniania użytkowników.

Dwadzieścia
cztery (24)
godziny

3. Cookies mediów społecznościowych – Instagram
W Serwisie zamieściliśmy wtyczki do kont, które są prowadzone w mediach społecznościowych, w
serwisie Instagram. Instagram posiada swoje zewnętrzne pliki cookies.
Z tego powodu, że zamieściliśmy w Serwisie wtyczkę do mediów społecznościowych Instagram, Twoja
przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem administratora serwisu Instagram.
Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną
prowadzoną w serwisie Instagram. Dzięki tej integracji administrator serwisu Instagram otrzyma
informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła stronę Serwisu, nawet jeśli nie posiadasz konta w
serwisie Instagram lub nie jesteś akurat na nim zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem
IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera administratora serwisu
Instagram i tam przechowywana.
Jeśli zalogowałeś się do serwisu Instagram, to jego administrator będzie mógł bezpośrednio
przyporządkować wizytę w naszym Serwisie do Twojego profilu na Instagramie.
Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia
informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer administratora serwisu Instagram i tam
zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w serwisie Instagram i ukażą się osobom dodanym jako
Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez
administratora serwisu Instagram, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i
możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w
polityce
prywatności
serwisu
Instagram,
która
znajduje
się
pod
adresem:
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388.
Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy Instagram przyporządkował dane zebrane w trakcie
odwiedzin naszego Serwisu bezpośrednio Twojemu profilowi na Instagram, to przed wizytą w naszym
Serwisie powinieneś się wylogować ze swojego konta na Instagramie i odmówić zgody na cookies.
Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie
rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Lista cookies wykorzystywanych przez Instagram znajduje się w tabeli poniżej.
Cookies

Nazwa

Funkcja

Okres
aktywnoś
ci

Instagram
(Polityka
prywatności)

csrftoken

Plik cookie konieczny do zapobiegania
CSRF (Cross-site request forgery - metoda
ataku sieciowego).

Jeden (1)
rok

datr

Plik cookie wykorzystywany do śledzenia
ruchu
użytkowników
w
serwisie
Instagram.

Jedna (1)
minuta

ds_user_id

To jest plik cookie wykorzystywany do
optymalizacji reklam wyświetlanych w
serwisie Instagram.

Trzy (3)
miesiące

fbm_124024574287414

Wykorzystywany przez Instagram w
związku z integracją strumienia zdjęć
wyświetlanych użytkownikowi z jego
kontem (tzw. feed).

Trwały

ig_cb

Wykorzystywany przez Instagram w
związku z integracją strumienia zdjęć
wyświetlanych użytkownikowi z jego
kontem (tzw. feed).

Do końca
sesji

ig_did

Ten plik cookie jest wykorzystywany przez
Instagram do pokazywania odbiorcom
istotnych dla nich treści, poprawy ich
doświadczenia z serwisem Instagram i
wsparcia ochrony Instagrama i jego
użytkowników.

Dziewięć
(9) lat

mcd

Używany w celu integracji kanału
użytkownika z serwisem Instagram.

Trwały

mid

To jest plik cookie wykorzystywany do
optymalizacji
wyświetlania
postów
Instagram na stronie Serwisu.

Dziesięć
(10) lat

sessionid

To jest plik cookie wykorzystywany do
zbierania danych użytkownika
zalogowanego w serwisie Instagram.

Jeden (1)
rok

shbid

To jest plik cookie wykorzystywany do
optymalizacji
reklam
w
serwisie
Instagram.

Siedem
(7) dni

shbts

To jest plik cookie wykorzystywany do
optymalizacji
reklam
w
serwisie
Instagram.

Siedem
(7) dni

4. Zgoda na użycie cookies
Zapisywanie cookies na Twoim urządzeniu i uzyskiwanie do nich dostępu wymaga Twojej zgody (zgoda
nie jest jednak potrzebna w odniesieniu do tych cookies, które są konieczne do działania Serwisu).
Zgody na wykorzystywanie cookies udzielasz za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w tym zablokować cookies pochodzące z naszego
Serwisu.
Zgodę na użycie cookies możesz cofnąć w każdym czasie, ze skutkiem na przyszłość. W tym celu możesz
usunąć cookies ze swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki.

