Informacja dotycząca plików cookies
W GALLO szanujemy Twoją prywatność i cenimy sobie naszą relację. Podobnie jak wiele firm, na naszej
stronie https://www.gallopolska.pl („Strona”) korzystamy z technologii umożliwiających gromadzenie
informacji, które pomagają nam poprawić Twój komfort użytkowania serwisów internetowych oraz
udoskonalić oferowane przez nas produkty i usługi. Pliki cookies wykorzystywane w GALLO
umożliwiają działanie naszej Strony oraz pomagają nam zrozumieć jakiego rodzaju informacje i
reklamy są najbardziej przydatne dla odwiedzających.
Prosimy o zapoznanie się z naszymi działaniami dotyczącymi plików cookies, a w przypadku pytań,
prosimy o kontakt z nami za pomocą formularza kontaktowego.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby niniejsza Informacja była możliwie najprostsza, lecz jeżeli pojęcia
takie jak pliki cookies, adres IP czy przeglądarka internetowa nie są dla Ciebie zrozumiałe, prosimy o
kontakt z GALLO w celu uzyskania dalszych wyjaśnień lub informacji.
1. Kto gromadzi dane osobowe i ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie?
Za gromadzenie i przetwarzanie danych przez GALLO odpowiedzialna jest spółka GALLO WORLDWIDE,
LDA., z siedzibą przy Largo Monterroio Mascarenhas no. 1, Campolide, 1070-184 Lizbona,
zarejestrowana pod numerem 508966442. Niniejsza Informacja dotycząca plików cookies ma
zastosowanie wobec Strony, obsługiwanej przez GALLO. Wykorzystujemy pliki cookies oraz pamięć
Twojej przeglądarki, zgodnie z niniejszą Informacją dotyczącą plików cookies oraz Polityką
prywatności. Ponadto, wyrażając zgodę na używanie innych plików cookies, zgadzasz się na
wykorzystywanie przez nas tych plików cookies zgodnie z niniejszą Informacją dotycząca plików
cookies oraz Polityką prywatności. Możesz wyrazić zgodę za pomocą ustawień oprogramowania
zainstalowanego w używanym przez Ciebie telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub poprzez
skonfigurowanie usługi (więcej informacji na ten temat znajduje się w pkt. 4 poniżej). Jeżeli jednak nie
wyrażasz zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookies, prosimy o odpowiednie
skonfigurowanie ustawień, wyłączenie używanych przez nas plików cookies (np. wybierając przycisk
„Odmów” na banerze dotyczącym cookies, widocznym po wejściu na Stronę) lub niekorzystanie z
naszej Strony (więcej informacji na ten temat znajduje się w pkt. 4 poniżej). Wyłączenie plików cookies,
z których korzystamy, może wpływać na komfort użytkowania Strony. Poniższa sekcja krótko
podsumowuje różnego rodzaju pliki cookies oraz inne rozwiązania technologiczne, których używamy
na naszej Stronie, wraz z ich przeznaczeniem. GALLO gromadzi, wykorzystuje lub ujawnia Twoje dane
osobowe wyłącznie, jeśli jest to rzetelne i zgodne z prawem. Bardziej szczegółowe informacje na
temat sposobów, w jaki wykorzystujemy dane osobowe gromadzone przez pliki cookies GALLO
znajduje się w Polityce Prywatności.

2. Czym są pliki cookies?
Pliki cookies i podobne technologie, takie jak informacje przechowywane w pamięci lokalnej Twojej
przeglądarki (łącznie „pliki cookies”) to pliki zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane
(zapisywane) w trakcie odwiedzin na Stronie na dowolne urządzenie z dostępem do Internetu, takie
jak komputer, smartfon lub tablet. Następnie pliki cookies są odsyłane z powrotem do serwisu
internetowego, z którego pochodzą przy każdej kolejnej wizycie, lub do innego serwisu internetowego,
który rozpoznaje dany plik cookie. Pliki cookies wykonują wiele różnych i pożytecznych zadań, takich
jak zapamiętywanie Twoich preferencji czy zwiększenie ogólnego komfortu korzystania z serwisu
internetowego, a nam pomagają w oferowaniu najlepszych produktów i usług. Istnieje wiele rodzajów

plików cookies. Wszystkie one działają w ten sam sposób, lecz nieznacznie różnią się między sobą.
Szczegółowa lista plików cookies wykorzystywanych na naszej Stronie znajduje się poniżej.
3. W jakich celach używamy plików cookies?
Informacje przechowywane w pamięci lokalnej Twojej przeglądarki (tzw. local storage) umożliwiają
nam zapewnienie podstawowej funkcjonalności Strony – tj. pozwalają na wyszukiwanie i
zapamiętywanie przepisów, jak również tworzenie i drukowanie list zakupów. Informacje te pozwalają
również na szybsze korzystanie ze Strony i poprawiają komfort jej użytkowania. Te informacje są
niezbędne do prawidłowego działania naszej Strony.
Dzięki plikom cookies gromadzimy zagregowane statystyki, które pozwalają nam mierzyć ruch na
naszej Stronie oraz zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Strony, co umożliwia nam
ulepszenie jej struktury i zawartych w niej treści, a także zmierzenie skuteczności kampanii
reklamowych na Stronie.
Możemy również wykorzystywać dane zebrane za pośrednictwem plików cookies zamieszczonych na
Stronie w celu dotarcia do Ciebie z naszym przekazem reklamowym poza Stroną. W tym celu możemy
korzystać z usługi Google Ads lub z funkcjonalności oferowanych przez piksel Facebook’a, w ramach
której dostawcy zewnętrzni (Google lub Facebook) mogą uzyskiwać dostęp do informacji o sposobie
w jakim korzystasz z naszej Strony oraz o Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystywać te informacje
w celu mierzenia skuteczności kampanii reklamowanych oraz w celu wyświetlania Ci reklamy GALLO
również na stronach internetowych innych niż GALLO wydawców (targetowania reklamowego).
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz (i) cofnąć zgodę na korzystanie przez Google z plików cookie lub
innych identyfikatorów urządzeń, wybierając „Ustawienia reklam”, dostępne pod tym linkiem lub (ii)
skorzystać z narzędzi dostępnych pod adresami http://www.aboutads.info/choices lub
http://www.youronlinechoices.eu/, które umożliwiają Ci zmianę dokonanych wyborów oraz
wyłączenie targetowania reklamowego (np. za pośrednictwem piksela Facebook’a).
4. W jaki sposób mogę kontrolować lub usunąć pliki cookies?
Plikami cookies można zarządzać na wiele sposobów.
•

•

•
•

Możesz nie udzielić zgody na pliki cookies, które nie są informacjami przechowywanymi w
pamięci Twojej przeglądarki (zgodnie z definicją poniżej), wybierając przycisk „Odmów” na
banerze dotyczącym cookies, widocznym po wejściu na Stronę;
Możesz wyłączyć pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej; (Większość
przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na automatyczną akceptację plików
cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasza Strona przechowywała pliki cookies na Twoim urządzeniu,
możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby otrzymywać powiadomienia przed
zapisaniem niektórych plików cookies. Możliwe jest również takie dostosowanie ustawień,
aby przeglądarka odrzucała większość naszych plików cookies lub tylko niektóre pliki cookies
podmiotów trzecich. Możesz wycofać swoją zgodę na pliki cookies poprzez usunięcie cookies,
które już zostały zapisane. Wyłączenie używanych przez nas plików cookies spowoduje
wyłączenie wszelkich funkcji analitycznych serwisu (przykładowo, nie będziemy mogli
gromadzić statystyk i ulepszać w oparciu o nie naszą Stronę – szerzej o tym w punkcie 3
powyżej).
Nie jest możliwe zrezygnowanie z przechowywania informacji w pamięci lokalnej Twojej
przeglądarki – te informacje niezbędne są do prawidłowego korzystania z naszej strony.
W przypadku korzystania z różnych urządzeń (np. komputer, smartfon, tablet) do przeglądania
i dostępu do Strony, konieczne jest zapewnienie, aby każda z przeglądarek na poszczególnych

urządzeniach posiadała ustawienia odpowiadające Twoim preferencjom dotyczącym plików
cookies. Procedury zmiany ustawień i plików cookies są różne w zależności od przeglądarki. W
razie potrzeby prosimy o skorzystanie z opcji „Pomoc” w swojej przeglądarce lub kliknięcie w
jeden z poniższych linków bezpośrednio prowadzących do instrukcji obsługi przeglądarki.
Dostępne są również oprogramowania, które pomagają w zarządzaniu plikami cookies. Ocena
wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej możliwa jest również tutaj:
http://www.ghostery.com. Możesz także skorzystać z narzędzi dostępnych pod adresami
http://www.aboutads.info/choices lub http://www.youronlinechoices.eu/, które umożliwiają
Ci zmianę dokonanych wyborów oraz wyłączenie targetowania reklamowego (np. za
pośrednictwem piksela Facebook’a). Więcej informacji na temat plików cookies, w tym jak
sprawdzić ustawienia plików cookies oraz jak nimi zarządzać i je usuwać, znajduje się tutaj:
www.allaboutcookies.org.)
5. Jakich rodzajów cookies używamy?
Co do zasady pliki cookies używane na Stronie można podzielić na:
•

•

Informacje przechowywane w pamięci Twojej przeglądarki. Te informacje są niezbędne do
prawidłowego działania naszej Strony, tj. pozwalają na wyszukiwanie i zapamiętywanie
przepisów, jak również tworzenie i drukowanie list zakupów. Pozwalają Ci również poruszać
się po naszej Stronie i korzystać z jej funkcji. Bez tych informacji GALLO nie może
zapamiętywać wcześniejszych aktywności (np. wprowadzonego tekstu) przy powrocie na daną
stronę w ramach tej samej sesji. Czy te pliki cookies gromadzą dane osobowe/identyfikują
mnie? Tego rodzaju pliki cookies nie identyfikują Ciebie jako osoby fizycznej.
Pliki cookies podmiotów trzecich. Korzystamy z usług partnerów (Facebook oraz Google),
którzy mogą umieszczać w naszym imieniu pliki cookies na Twoim urządzeniu podczas
odwiedzin na naszej Stronie. Te cookies obejmują cookies analityczne (w ramach usługi Google
Analytics) oraz tzw. piksel Facebook’a, pozwalające nam na tworzenie zagregowanych
statystyk, mierzenie ruchu na naszej Stronie internetowej oraz zrozumienie w jaki sposób
użytkownicy korzystają z naszej Strony, co umożliwia nam ulepszenie jej struktury i zawartych
w niej treści, a także zmierzenie skuteczności kampanii reklamowych na Stronie i w celu
targetowania reklamowego. Staramy się identyfikować te pliki cookies przed ich
wykorzystaniem, tak abyś mógł zdecydować, czy chcesz je zaakceptować (możesz odmówić
korzystania z tych cookies, co uniemożliwi nam prowadzenie opisanych czynności
analitycznych). Możemy również wykorzystywać dane zebrane za pośrednictwem
analitycznych plików cookies lub piksela Facebook’a zamieszczonych na Stronie w celu
dotarcia do Ciebie z naszym przekazem reklamowym poza Stroną, w ramach usługi Google
Ads lub z wykorzystaniem funkcjonalności piksela Facebook’a

6. Okres przechowywania plików cookies
Jeśli chodzi o okres przechowywania plików cookies na naszej Stronie, możemy używać dwóch
rodzajów plików cookies:
•
•

Pliki cookies sesyjne. Pliki te są tymczasowymi plikami cookies, które pozostają na urządzeniu
do czasu zamknięcia przeglądarki internetowej;
Pliki cookies trwałe. Pliki te pozostają na Twoim urządzeniu znacznie dłużej (okres
przechowywania może być różny dla poszczególnych rodzajów cookies i jest narzucany i

zarządzany zgodnie z zasadami polityki Google - https://policies.google.com/privacy; aby
dowiedzieć się więcej na temat piksela Facebook’a, kliknij tutaj) lub do czasu kiedy je ręcznie
usuniesz (to jak długo cookies pozostają na urządzeniu zależy od okresu przechowywania lub
„cyklu życia” poszczególnych plików cookies oraz wspomnianych powyżej ustawień Twojej
przeglądarki).

