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Oświadczenie o plikach cookie 

1. Co to są pliki cookies?   

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze lub innym 

urządzeniu podczas wizyty na stronie internetowej. Pliki cookies służą do optymalnego 

funkcjonowania witryn internetowych, śledzenia działań użytkowników witryny, utrzymywania danych 

logowania, itd. 

 

Istnieją różne typy plików cookie, które można odróżnić w zależności od ich pochodzenia, funkcji  

i żywotności. Więcej informacji o rodzajach plików cookie można znaleźć na stronie 

www.allaboutcookies.org  

 

2. Jakie rodzaje plików cookie są używane przez Deceuninck Poland Sp. 

z o.o.?   

2.1 Niezbędne pliki cookie 

Są to pliki cookie, które są niezbędne do funkcjonowania i nawigacji na naszej stronie internetowej. 

  

2.2 Funkcjonalne pliki cookie 

Są to pliki cookie, które przechowują Twoje preferencje na stronie internetowej, aby uczynić 

funkcjonowanie naszej strony łatwiejszą i przyjemniejszą. 

 

Ta strona wykorzystuje również pliki cookie, które na podstawie odwiedzanych zakładek na tej stronie 

śledzą, które produkty mogą Cię zainteresować. Korzystając z tych plików i sieci reklamowej Google 

(Google AdWords, Google Analytics), możemy wyświetlać reklamy innych witryn dla produktów  

i usług, które mogą Cię zainteresować. Ta technika nazywa się „remarketingiem”. Te pliki cookie nie 

zawierają danych osobowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać reklam na podstawie zachowania podczas 

surfowania i plików cookie remarketingowych takie jak te z Google, możesz zmienić ustawienia 

Menedżera preferencji reklam. Google zaleca także zainstalowanie dodatku blokującego  

do przeglądarki Google Analytics. 

3. Jak zarządzać plikami cookie?   

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeśli sobie tego nie 

życzysz, możesz odmówić instalacji plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. W dowolnym 

momencie możesz usunąć już zainstalowane pliki cookie z komputera lub urządzenia mobilnego. 

http://www.allaboutcookies.org/
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Na stronie www.allaboutcookies.org można znaleźć porady jak zarządzać, odrzucać i usuwać pliki 

cookie dla najczęściej używanych przeglądarek. 

4. Co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi?   

Dane osobowe, które pozostawiamy na naszej stronie internetowej będą przetwarzane zgodnie  

z naszą Polityką Prywatności, którą można znaleźć tutaj: www.deceuninck.pl/polityka-prywatnosci. 

Zwróć uwagę, że Twoja przeglądarka może również przechowywać dane osobowe na wypadek 

gdybyś wyraził na to zgodę. 

5. Potrzebujesz więcej informacji?   

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych zasad dotyczących plików cookie, możesz 

skontaktować się z nami za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: 

 pocztą: Deceuninck Poland Sp.z o.o., Jasin, ul. Poznańska 34, 62-020 Swarzędz, Polska 

 telefonicznie: +48 61 818 70 00 

 e-mailem: deceuninck.polska@deceuninck.com 
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