POLITYKA COOKIE STRONY INTERNETOWEJ ETIBONUS.COM
Polityka plików cookie określona w tym dokumencie dotyczy strony internetowej dostępnej
pod adresem internetowym www.etibonus.com, w tym wszystkich jej subdomen (w tym
subdomen dostępnych pod następującymi adresami: etibonus.com/pl, etibonus.com/bg itp.),
zwanej dalej Witryną.
Możesz skontaktować się w dowolnym momencie z administratorem danych osobowych, tj.
ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A., przesyłając zapytanie w jeden z następujących
sposobów:
- pocztą na adres: ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A. Odział w Polsce; ul. Postępu
18B, Warszawa;
- e-mailem na adres: info@etietieti.com.
Co to są pliki cookie?
Pliki cookie to pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka przechowuje podczas odwiedzania
strony, zapamiętując Twoje preferencje i pewne informacje (takie jak wyświetlany język i
ustawienia na stronie), aby zaoferować możliwie najbardziej spersonalizowane i
zoptymalizowane przeglądanie strony internetowej, dostosowane do Twoich zainteresowań.
Pliki cookie zawierają informacje o twoim adresie IP, o rodzaju przeglądarki, o urządzeniu,
na którym wyświetlasz stronę internetową, o określonych preferencjach przeglądania
ustawionych przez Ciebie na stronie, nawet jeśli nie jesteś zalogowany. Pliki cookie nie mogą
Cię bezpośrednio identyfikować, ale Twój adres IP może być powiązany z krajem, lokalizacją
i dostawcą usług internetowych.
Internet. Pliki cookie mogą być przechowywane w przeglądarce przez odwiedzaną stronę lub
podmioty świadczące usługi partnerskie związane z analizą ruchu na stronie lub świadczące
usługi reklamowe.
Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, możesz włączyć lub wyłączyć niektóre
typy plików cookie.
Jakie rodzaje plików cookie wykorzystuje ta strona?
• Niezbędne pliki cookie;
• Analityczne pliki cookie;
• Preferowane pliki cookie;
• Marketingowe pliki cookie;
Niezbędne pliki cookie
Niezbędne pliki cookie pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej i nie
można ich wyłączyć. Są to pliki cookie, które przechowują informacje związane z Twoimi
preferencjami, które deklarujesz odwiedzając stronę internetową: akceptacja zasad, w tym
plików cookie, preferencje językowe, informacje i preferencje logowania. Niezbędne pliki
cookie nie zawierają danych osobowych, dzięki którym można Cię bezpośrednio
zidentyfikować. Możesz ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby blokowała niezbędne pliki
cookie, ale w takim przypadku niektóre funkcjonalności odwiedzanej witryny nie będą
działać poprawnie.

Analityczne pliki cookie
Pliki cookie do analizy ruchu przechowują statystyczne, anonimowe informacje o dacie i
godzinie każdej wizyty w witrynie, czasie trwania wizyty, odwiedzanych stronach i
działaniach podjętych na każdej stronie. Niektóre analityczne pliki cookie mogą rejestrować
przesuwanie kursora na ekranie, aby powiedzieć nam, które obszary strony były przeglądane
przez odwiedzających stronę. Analityczne pliki cookie są instalowane przez strony trzecie,
wykorzystywane w rozwoju witryny, oraz przetwarzane przez strony trzecie anonimowo, aby
zapewnić nam scentralizowane raporty o ruchu w witrynie i pomóc zrozumieć, w jaki sposób
odwiedzający witrynę z niej korzystają.
Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie pozwalają stronie zapamiętać informacje, takie jak tryb w którym
strona jest przeglądana,język, w którym jest wyświetlana lub region, w którym znajduje się
odwiedzający.
Wyłączanie i odrzucanie plików cookie
Wyłączenie i / lub odmowa zainstalowania plików cookie może utrudnić odwiedzanie witryny
i korzystanie z niej. Istnieje możliwość dokonania odpowiednich ustawień w przeglądarce
internetowej, z której korzysta odwiedzający, tak aby te pliki cookie nie były dłużej
instalowane lub aby pliki cookie z określonej witryny były domyślnie akceptowane.
Najczęściej używane przeglądarki oferują możliwość zmiany ustawień plików cookie. Tego
typu ustawienia można znaleźć zwykle w sekcji „opcje” lub w menu „preferencje” w danej
przeglądarce.
Aby lepiej zrozumieć ustawienia dotyczące plików cookie, pomocne mogą być poniższe linki
lub możesz skorzystać z sekcji „pomoc” dostępnej w przeglądarce, z której korzystasz.
- Ustawienia plików cookie w Google Chrome
- Ustawienia plików cookie w przeglądarce Safari
- Ustawienia plików cookie w Mozilla Firefox
- Ustawienia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer
- Ustawienia plików cookie w Microsoft Edge
Marketingowe pliki cookie
Marketingowe pliki cookie są instalowane przez strony trzecie, tj. podmioty, z którymi
prowadzimy działania marketingowe i reklamowe. Te pliki cookie są wykorzystywane przez
te podmioty świadczące usługi reklamowe do tworzenia profili marketingowych i
wyświetlania reklamy w innych odwiedzanych witrynach. Informacje przetwarzane przez te
pliki cookie nie są danymi, które mogą Cię bezpośrednio zidentyfikować, ale umożliwiają
unikalną identyfikację Twojej przeglądarki. Marketingowe pliki cookie pomagają nam
wyświetlać reklamy naszych produktów zainteresowanym odbiorcom i pomagają zwiększać
trafność wyświetlanych reklam i dostarczać Ci informacji o produktach i usługach, które
mogą Cię naprawdę zainteresować. Marketingowe pliki cookie NIE są wykorzystywane do
marketingu bezpośredniego. Nie będziesz otrzymywać informacji e-mailem, SMS-em ani
innym bezpośrednim kanałem bezpośredniej komunikacji po zaakceptowaniu tego typu
plików cookie.

