Pliki Cookies
Polityka Plików Cookie została zaktualizowana w dniu 22/11/2019
Clarins przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkownika i jego obowiązków,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Informacje o przeglądanych danych, które otrzymujemy z terminali danych takich jak
(komputer, telefon, tablet itp.) podczas odwiedzania witryny clarins.pl, mogą być
przechowywane w "plikach cookie" zainstalowanych na Twoim urządzeniu.
Niniejsza Polityka Plików Cookies pomoże Co zrozumieć działania plików cookie oraz
sposób zarządzania Twoimi preferencjami.

1- Co to jest “cookie”?
"Plik cookie" to plik tekstowy, który w czasie wizyty w serwisie internetowym za
pośrednictwem przeglądarki internetowej może być przechowywany, za Twoją zgodą, w
przeznaczonym do tego miejscu na dysku twardym terminala danych. Plik cookie umożliwia
wydawcy cookies identyfikację terminala danych, w którym jest przechowywany przez okres
ważności lub rejestracji pliku cookie. Tylko wydawca pliku cookie może odczytać lub
zmienić informacje zawarte w takim pliku.

2- W jaki sposób wykorzystywane są pliki
cookie wydawane przez clarins.pl?
Polityka Plików Cookie została zaktualizowana w dniu 22/11/2019
Jeśli po otwarciu naszej strony zaakceptujesz pliki cookie, oznacza to, że możemy instalować
różne rodzaje plików cookie w Twoim terminalu danych. Pozwoli nam to rozpoznać
przeglądarkę Twojego urządzenia na czas trwania okresu ważności plików cookie.
Pliki cookie, które wydajemy, są wykorzystywane do celów opisanych poniżej:

•

•

uwierzytelnianie na naszej stronie, w szczególności w celu umożliwienia Ci dostępu
do zastrzeżonych i spersonalizowanych obszarów naszej strony, takich jak Twoje
konto, na podstawie nazw użytkowników, haseł i innych danych, które wcześniej
mogłeś nam udostępnić;
dostosowania wyświetlania naszej witryny do ustawień wyświetlacza Twojego
terminala danych (język, rozdzielczość ekranu, system operacyjny itp.), a także

dostosowania wyświetlania do przeglądania oprogramowania i oprogramowania
wideo;
• zbierania informacji zawartych w różnego rodzaju formularzach, które wypełniasz na
naszej stronie (w celu rejestracji lub dostępu do konta itp.) lub w stosunku do
produktów, usług lub wybranych informacji na naszej stronie jak (zawartość Twojego
koszyka itp.).
Pliki cookie wydawane na naszej stronie przez osoby trzecie
Wydawanie i używanie plików cookie przez strony trzecie podlega ochronie Polityk i
Prywatności tych stron trzecich.
Powiadomimy Cię o celu zbierania znanych nam plików cookie oraz o sposobach ich
akceptowania lub odrzucania.
•

Pliki Cookies Analityczne

Nasza witryna może zawierać pliki cookie wydawane przez firmy realizujące badania zachowań
użytkowników strony internetowej. Na czas trwania okresu ważności plików cookie, pozwalają
one gromadzić dane statystyczne i badać natężenie ruchu oraz mierzyć wykorzystanie różnych
sekcji witryny (nagłówków, odwiedzanych treści, strumienia kliknięć itp.), co wpływa na
podniesienie jakości i użyteczność naszej witryny.
W szczególności korzystamy z usług Google Analytics. Aby uzyskać informacje o tym, jak
Google wykorzystuje dane zgromadzone za pomocą tych plików cookie, możesz zapoznać się
z Polityką prywatności Google i Warunkami korzystania z usługi.
•

Pliki Cookies Reklamowe

Nasza strona może zawierać pliki cookie wydawane przez dostawców technologii reklamowych
Na czas trwania okresu ich ważności pliki cookie pozwalają im na:
•

•
•

określenia treści reklamowych, które prawdopodobnie będą odpowiadać interesom
użytkownika terminala danych w oparciu o dane przeglądania, zainteresowania i
preferencje;
kontrolować, jak często reklama jest wyświetlana;
zidentyfikować witrynę strony trzeciej, która przekierowuje Cię na naszą stronę.

Współpracujemy głównie z następującymi dostawcami technologii reklamowych: Google,
Criteo, Facebook, Flashtalking, Numberly, Oath, Publicis Media, Quantcast, Rakuten
Marketing, Teads, Awin, BounceX, Addition Technologies AG, Captify, Intelligent Reach,
Lengow, Mediaplus & Media 2 GmbH & Co. KG, Microsoft, Movable Ink, Notify, Outbrain
Inc., Plan.Net Performance, Yieldify et Medoa Go.
•

Pliki Cookie z Sieci Społeczenościowych

Istnieje możliwość wdrożenia na naszej witrynie aplikacji internetowych od stron trzecich, które
umożliwiają Tobie udostępnianie zawartości naszej witryny innym osobom lub informowanie
innych o swojej wizycie lub o opinii na temat zawartości naszej witryny. Dzieje się tak
zwłaszcza w przypadku przycisków "Udostępnij" i "Lubię to" w sieciach społecznościowych,
takich jak "Facebook", "Twitter", "LinkedIn", "YouTube", “Instagram” itd.

Sieci społecznościowe, które dostarczają tego typu aplikacje, mogą użyć przycisków do
identyfikacji użytkownika, nawet jeśli nie używałeś przycisku podczas odwiedzania naszej
witryny. Rzeczywiście, ten typ aplikacji może pozwolić sieci społecznościowej na śledzenie
przeglądania naszej witryny, dlatego, że Twoje konto sieci społecznościowej było aktywne na
Twoim terminalu danych (otwarta sesja) podczas wizyty na naszej stronie.
Nie mamy kontroli nad procesami wykorzystywanymi przez osoby trzecie w celu zbierania
informacji o Twoich wizytach na naszej stronie, ani żadnych powiązanych danych
osobowych, które mogą posiadać. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony
prywatności w tych sieciach społecznościowych, w celu zrozumienia celów gromadzenia
danych przeglądania, które mogą być gromadzone za pomocą takich przycisków, w
szczególności w odniesieniu do reklam. W świetle zasad polityki sieci społecznościowych,
umożliwiają one wybór osobistych ustawień na Twoim końcie.

3- Jak dokonać wyboru ustawień w oparciu o
pliki cookie wydawane przez clarins.pl?
Możesz w dowolnym momencie dokonać wyboru ustawień i zmienić swój wybór zgodnie z
opisem poniżej.
Przypominamy, że ustawienia, których używasz, mogą wpłynąć na zmianę sposobu
przeglądania Internetu i warunków dostępu do usług wymagających plików cookie.
Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje związane z pogorszeniem funkcjonowania
naszych usług, wynikające z braku możliwości przechowywania lub przeglądania plików
cookie niezbędnych do pełnego funkcjonowania naszej witryny i usług.
Twoje wybory online odnośnie akceptacji plików cookie
Możesz aktywować lub dezaktywować niektóre kategorię plików cookie poprzez Centrum
Ochrony Prywatnoś ci na stronie clarins.pl.
Należy pamiętać, że dezaktywacja reklamowych plików cookie nie wyklucza wyświetlania
reklam na Twoim terminalu danych. Będzie to jedynie blokować technologie, które mogą
dostosowywać reklamy do Twoich danych przeglądania lub Twoich zainteresowań.
Należy również pamiętać, że abyśmy mogli uszanować Twoją decyzję, musimy użyć plików
cookie. Jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie zapisane na Twoim terminalu danych (przez
Twoją przeglądarkę), my lub nasi usługodawcy nie będzie w stanie rozpoznać, że wybrałeś tę
opcję.
Wybory ustawień dostępnych za pośrednictwem przeglądarki
Każda przeglądarka ma inny sposób zarządzania plikami cookie i ustawieniami plików cookie.
Konfiguracja przeglądarki jest opisana w jej menu pomocy, która informuje o zmianie ustawień
plików cookie.
Twoje wybory ustawień internetowych wyrażone poprzez inicjatywy wielosektorowe

Specjaliści ds. Reklamy Cyfrowej Europejskiego Stowarzyszenia EDAA (European Digital
Advertising Alliance), zarządzanego we Francji przez Interactive Advertising Bureau France,
oferują stronę internetową Youronlinechoices.
Tutaj znajdziesz listę firm, które należą do ogólnoeuropejskiej inicjatywy mającej na celu
zwiększenie przejrzystości i kontroli reklam w internecie, i które oferują możliwość
zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie używanych przez firmy w celu dostosowania ich
reklam do danych przeglądania: www.youronlinechoices.com
Jest to scentralizowany, europejski interfejs, który jest udostępniany przez setki
profesjonalistów zajmujących się reklamą internetową, umożliwiający akceptację lub
odrzucenie plików cookie, które mogą zostać wykorzystane do dostosowania reklam
wyświetlanych na terminalu danych do danych przeglądania. Należy pamiętać, że nie wyklucza
to wyświetlania reklam na odwiedzanych stronach internetowych. Nie będzie to blokować
technologii, która może dostosowywać reklamy do Twoich zainteresowań.

4- Więcej informacji na temat plików cookie
Więcej informacji na temat plików cookie oraz sposobów zarządzania nimi znajdziesz na
stronie www.aboutcookies.org

