
Polityka   plików   cookie   www.rollon.com   

Niniejszy   dokument   informuje   użytkowników   o   technologiach   pomocnych   w   osiągnięciu   
celów   opisanych   poniżej.   Technologie   te   umożliwiają   właścicielowi   dostęp   do   informacji   i   ich   
przechowywanie   (na   przykład   przy   użyciu   plików   cookie)   lub   wykorzystanie   zasobów   (na   
przykład   poprzez   uruchomienie   skryptu)   w   urządzeniu   użytkownika   podczas   interakcji   z   tą   
stroną   internetową.     

Dla   uproszczenia   wszystkie   takie   technologie   są   zdefiniowane   w   niniejszym   dokumencie   jako   
„trackery”,   chyba   że   istnieje   powód   do   rozróżnienia.   
Na   przykład,   chociaż   pliki   cookie   mogą   być   używane   zarówno   w   przeglądarkach   
internetowych,   jak   i   w   przeglądarkach   mobilnych,   mówienie   o   plikach   cookie   w   kontekście   
aplikacji   mobilnych   byłoby   nieprecyzyjne,   ponieważ   są   one   oparte   na   przeglądarce.   Z   tego   
powodu   w   niniejszym   dokumencie   termin   „pliki   cookies”   jest   używany   tylko   wtedy,   gdy   ma   to   
na   celu   wskazanie   konkretnego   typu   Trackera.     

Niektóre   z   celów,   dla   których   wykorzystywane   są   trackery,   mogą   również   wymagać   zgody   
użytkownika.   Za   każdym   razem,   gdy   wyrażana   jest   zgoda,   można   ją   w   dowolnym   momencie   
wycofać,   postępując   zgodnie   z   instrukcjami   zawartymi   w   niniejszym   dokumencie.   

Niniejsza   strona   korzysta   z   trackerów   zarządzanych   bezpośrednio   przez   właściciela   (tzw.   
trackerów   „pierwszej   firmy”)   i   trackerów,   które   umożliwiają   świadczenie   usług   przez   osoby   
trzecie   (tzw.   trackery   „trzeciej   firmy”).   O   ile   niniejszy   dokument   nie   stanowi   inaczej,   
zewnętrzni   dostawcy   mogą   uzyskać   dostęp   do   zarządzanych   przez   nich   trackerów.   
Okres   ważności   i   wygaśnięcia   plików   cookie   i   innych   podobnych   trackerów   może   się   różnić   w   
zależności   od   okresu   użytkowania   ustawionego   przez   właściciela   lub   odpowiedniego   
dostawcę.   Niektóre   z   nich   wygasają   po   zakończeniu   sesji   przeglądania   użytkownika.   
Oprócz   opisu   każdej   z   poniższych   kategorii,   Użytkownicy   mogą   znaleźć   bardziej   precyzyjne   i   
zaktualizowane   informacje   dotyczące   specyfikacji   dożywotniej,   a   także   wszelkie   inne   istotne   
informacje   –   takie   jak   obecność   innych   trackerów   –   w   powiązanych   warunkach   ochrony   
prywatności   odpowiednich   dostawców   zewnętrznych   lub   kontaktując   się   z   właścicielem .   

Działania   ściśle   niezbędne   do   działania   niniejszej   strony   internetowej   i   
świadczenia   usługi   

Niniejsza   strona   internetowa   używa   tzw.   „technicznych”   plików   cookie   i   innych   podobnych   
trackerów   do   wykonywania   czynności,   które   są   ściśle   niezbędne   do   działania   lub   dostarczenia   
Usługi.   Podstawą   prawną   obsługi   tych   trackerów   jest   nasz   interes   w   obsłudze   naszej   strony   
internetowej   w   sposób   właściwy   i   bezpieczny   (art.   6   I   1   f   RODO).   

Inne   działania   związane   z   wykorzystaniem   trackerów   

Wszystkie   trackery   opisane   od   tego   momentu   (w   ramach   kategorii   „Experience   
Enhancement”,   „Measurement”   i   „Targetowanie   i   reklama”,   w   tym   ich   odpowiednie   
podkategorie)   nie   są   (wyłącznie)   technicznie   wymagane,   ale   ponadto   działają   w   celu   
optymalizacji   naszej   strony   internetowej,   poznania   preferencji   użytkownika   oraz   w   celu   
śledzenia   i/lub   analizy.   Trackery   korzystają   z   wyrażonej   przez   Państwa   zgody   (art.    6   I   1   A   
RODO),   o   którą   prosimy   w   ramach   zarządzania   danymi   osobowymi   i   którą   mogą   Państwo   
cofnąć   w   dowolnym   momencie.    Informujemy   jednak,   że   niewyrażenie   zgody   lub   jej   cofnięcie   



w   późniejszym   terminie   może   skutkować   ograniczonym   dostępem   do   treści   naszej   strony   
internetowej.   Sposób,   w   jaki   wykorzystujemy   poszczególne   trackery   jest   szczegółowo   opisany   
poniżej.   

Experience   enhancement   

Strona   internetowa   wykorzystuje   trackery   dla   zapewnienia   użytkownikom   najwyższej   jakości   
indywidualnych   wrażeń   poprzez   poprawę   jakości   opcji   zarządzania   preferencjami   oraz   
poprzez   umożliwienie   interakcji   z   zewnętrznymi   sieciami   i   pla�ormami.   

● Wyświetlanie   zawartości   z   pla�orm   zewnętrznych    

Ten   typ   usług   umożliwia   wyświetlanie   treści   goszczonych   na   pla�ormach   
zewnętrznych   bezpośrednio   z   niniejszej   strony   i   interakcję   z   nimi.   
Ten   typ   usługi   może   nadal   gromadzić   dane   o   ruchu   na   stronach,   na   których   usługa   jest   
zainstalowana,   nawet   jeśli   użytkownicy   nie   korzystają   z   niej.   

YouTube   video   widget   (Google   Inc.)   

YouTube   to   usługa   wizualizacji   treści   wideo   udostępniana   przez   firmę   Google   Inc.,   
która   umożliwia   niniejszej   stronie   włączenie   tego   typu   treści   na   swoich   stronach.   

Przetwarzane   dane   osobowe:   Dane   użytkowania,   Dane   użytkownika   (np.   adres   IP,   
lokalizacja).   

Miejsce   przetwarzania:   USA   –    Polityka   prywatnośc i .     

Vimeo   video   (Vimeo,   LLC)   

Vimeo   to   usługa   wizualizacji   treści   wideo   świadczona   przez   Vimeo,   LLC,   która   
umożliwia   niniejszej   stronie   włączenie   tego   typu   treści   na   swoich   stronach.   

Przetwarzane   dane   osobowe:   Dane,   Dane   użytkownika   (np.   adres   IP,   lokalizacja).   

Miejsce   przetwarzania:   USA   –    Polityka   prywatności .     

Google   Maps   widget   (Google   Inc.)   

Google   Maps   to   usługa   wizualizacji   map   udostępniana   przez   firmę   Google   Inc.,   która   
umożliwia   niniejszej   stronie   włączenie   tego   rodzaju   treści   na   swoich   stronach.   

Przetwarzane   dane   osobowe:   Dane   użytkowania,   Dane   użytkownika   (np.   adres   IP,   
lokalizacja).   

Miejsce   przetwarzania:   USA   –    Polityka   prywatności .     

Google   Site   Search   (Google   Inc.)   

http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
https://vimeo.com/privacy
https://www.google.it/intl/en/policies/privacy/


Google   Site   Search   to   usługa   osadzania   wyszukiwarki   udostępniana   przez   firmę   
Google   Inc.,   która   umożliwia   niniejszej   stronie   włączenie   tego   rodzaju   treści   na   swoich  
stronach.   

Przetwarzane   dane   osobowe:   Dane   użytkowania,   Dane   użytkownika   (np.   adres   IP,   
lokalizacja).   

Miejsce   przetwarzania:   USA   –    Polityka   prywatności .     

Xing   (New   Work   SE)   

Xing   to   pla�orma   globalnej   sieci   profesjonalnych,   która   umożliwia   niniejszej   stronie   
włączenie   tego   rodzaju   treści   na   swoich   stronach.   

Przetwarzane   dane   osobowe:   Dane   dotyczące   użytkowania,   dane   użytkownika   (np.   
adres   IP,   podstawowe   dane   osobowe,   zdjęcia,   lokalizacja)   

Miejsce   przetwarzania:   UE   –    Polityka   prywatności .   

LinkedIn   (LinkedIn   Ireland   Ulimited   Company)  

LinkedIn   to   pla�orma   dla   globalnych   sieci   profesjonalnych,   która   pozwala   tej   stronie   
na   włączenie   tego   rodzaju   treści   na   swoich   stronach.   

Przetwarzane   dane   osobowe:   Dane   dotyczące   użytkowania,   dane   użytkownika   (np.   
adres   IP,   podstawowe   dane   osobowe,   zdjęcia,   lokalizacja)   

Miejsce   przetwarzania:   USA,   UE   –    Polityka   prywatności .   

Measurement   

Niniejsza   witryna   internetowa   używa   trackerów   do   pomiaru   ruchu   i   analizy   zachowań   
użytkowników   w   celu   poprawy   jakości   Usługi.   

● Analy�cs    

Usługi   zawarte   w   tej   sekcji   umożliwiają   właścicielowi   monitorowanie   i   analizowanie   
ruchu   w   sieci   i   mogą   być   wykorzystywane   do   śledzenia   zachowań   użytkownika.   

Google   Analy�cs   (Google   Inc.)   

Google   Analy�cs   to   usługa   analizy   internetowej   oferowana   przez   firmę   Google   Inc.   
(„Google”).   Google   wykorzystuje   zebrane   dane   do   śledzenia   i   badania   korzystania   z   
niniejszej   strony   internetowej,   przygotowywania   raportów   na   temat   jej   działalności   i   
udostępniania   ich   innym   usługom   Google.   
Google   może   wykorzystywać   zebrane   dane   do   kontekstowego   tworzenia   i   
dostosowania   reklam   własnej   sieci   reklamowej.   

Przetwarzane   dane   osobowe:   Dane   użytkowania,   Dane   użytkownika   (np.   adres   IP,   
lokalizacja).   Należy   pamiętać,   że   zgodnie   z   warunkami   korzystania   i   prywatności   

https://www.google.com/policies/privacy/
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy


Google   nie   można   wykluczyć,   że   Google   może   połączyć   Państwa   dane   osobowe   w   
związku   z   wizytą   na   naszej   stronie   internetowej   z   Państwa   kontem   Google,   nawet   jeśli   
nie   jesteś   zalogowany   podczas   przeglądania   naszej   strony   internetowej)   Zgodnie   z   
polityką   prywatności   Google.  

Miejsce   przetwarzania:   US   –    Polityka   prywatności    –    Rezygnacja .     

Google   Ads   conversion   tracking   (Google   Inc.)   

Śledzenie   konwersji   Google   ADS   to   usługa   analityczna   oferowana   przez   Google   LLC   lub   
Google   Ireland   Limited,   w   zależności   od   lokalizacji,   z   której   przeszło   się   na   niniejszą   
stronę   internetową,   która   łączy   dane   z   sieci   reklamowej   Google   ADS   z   czynnościami   
wykonywanymi   na   tej   stronie   internetowej.   

Przetwarzane   dane   osobowe:   Dane   dotyczące   użytkowania,   Dane   użytkownika   (np.   
adres   IP,   lokalizacja)   zgodnie   z   polityką   prywatności   Google.   

Miejsce   przetwarzania:   USA   –    Polityka   prywatności .     

HubSpot   Analy�cs   (HubSpot,   Inc.)   

HubSpo�   Analy�cs   to   usługa   analityczna   świadczona   przez   firmę   HubSpo�,   Inc   

Przetwarzane   dane   osobowe:   Dane   dotyczące   użytkowania,   Dane   użytkownika   (np.   
adres   IP,   lokalizacja)   zgodnie   z   polityką   prywatności   firmy   HubSpote.   HubSpote   może   
służyć   do   łączenia   działań   podczas   przeglądania   naszej   strony   internetowej   z   danymi,   
które   możemy   przetwarzać,   dotyczącymi   Państwa   firmy.   Połączenie   tych   danych   
pozwala   nam   określić,   które   produkty   i/lub   usługi   mogą   być   interesujące   dla   Państwa   
firmy   z   powodu   wcześniejszego   korzystania   z   naszej   strony   internetowej   i   historii   
klientów,   a   tym   samym   zoptymalizować   naszą   ofertę   produktów,   a   także   naszą   stronę   
internetową.     

Miejsce   przetwarzania:   Stany   Zjednoczone   –    Polityka   prywatności    –    Rezygnacja .     

● Anonimowe   usługi   analityczne    

Usługi   zawarte   w   tej   sekcji   umożliwiają   właścicielowi,   za   pomocą   trackerów   innych   
firm,   gromadzenie   i   zarządzanie   analizami   w   formie   anonimowej.   

Google   Analy�cs   with   anonymized   IP   (Google   Inc.)   

Google   Analy�cs   to   usługa   analizy   internetowej   oferowana   przez   firmę   Google   Inc.   
(„Google”).   Google   wykorzystuje   zebrane   dane   do   śledzenia   i   badania   korzystania   z   
niniejszej   strony   internetowej,   przygotowywania   raportów   na   temat   jej   działalności   i   
udostępniania   ich   innym   usługom   Google.   
Google   może   wykorzystywać   zebrane   dane   do   kontekstowego   tworzenia   i   
dostosowania   reklam   własnej   sieci   reklamowej.   
Ta   integracja   Google   Analy�cs   maskuje   Państwa   adres   IP.   Działa   poprzez   skrócenie  
adresów   IP   użytkowników   w   państwach   członkowskich   Unii   Europejskiej   lub   w   innych   
państwach   będących   stronami   Porozumienia   o   Europejskim   Obszarze   Gospodarczym.   

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://legal.hubspot.com/privacy-policy
mailto:privacy@hubspot.com


Tylko   w   wyjątkowych   przypadkach   na   serwer   Google   zostanie   wysłany   pełny   adres   IP,   
który   następnie   zostanie   skrócony   w   USA.   

Przetwarzane   dane   osobowe:   Dane   dotyczące   użytkowania,   Dane   użytkownika   (np.   
adres   IP,   lokalizacja),   które   są   maskowane   zgodnie   z   wcześniej   opisanymi   zasadami   
ochrony   prywatności   Google   i   zgodnie   z   nimi.   

Miejsce   przetwarzania:   USA   –    Polityka   prywatności    –    Rezygnacja .     

Targetowanie   i   reklama   

Niniejsza   strona   internetowa   używa   trackerów   do   dostarczania   treści   marke�ngowych   
dostosowanych   do   indywidualnych   potrzeb   użytkownika   oraz   do   obsługi   i   śledzenia   reklam.   

● Reklama     

Ten   typ   usługi   umożliwia   wykorzystanie   danych   użytkownika   do   celów   komunikacji   
reklamowej.   Komunikaty   te   są   wyświetlane   w   formie   banerów   i   innych   reklam   na   tej   
stronie   internetowej,   w   miarę   możliwości   w   oparciu   o   zainteresowania   użytkownika.   
Nie   oznacza   to,   że   do   tego   celu   wykorzystywane   są   wszystkie   dane   osobowe.   Poniżej   
przedstawiono   informacje   i   warunki   użytkowania.     
Niektóre   z   wymienionych   poniżej   usług   mogą   używać   plików   cookie   lub   innych   
identyfikatorów   w   celu   identyfikacji   użytkowników   lub   mogą   korzystać   z   techniki   
opóźniania   zachowań,   tj.   wyświetlania   reklam   dostosowanych   do   zainteresowań   i   
zachowań   użytkownika,   w   tym   reklam   wykrytych   poza   niniejszą   stroną.   Aby   uzyskać   
więcej   informacji,   prosimy   o   zapoznanie   się   z   polityką   prywatności   odpowiednich   
usług.   
Oprócz   dowolnej   funkcji   rezygnacji   oferowanej   przez   jedną   z   poniższych   usług   
użytkownicy   mogą   zrezygnować   z   tej   opcji,   odwiedzając    stronę   rezygnacji   z   inicjatywy   
Network   Adver�sing .   

Użytkownicy   mogą   również   zrezygnować   z   niektórych   funkcji   reklamowych   za   
pomocą   odpowiednich   ustawień   urządzenia,   takich   jak   ustawienia   reklamowe   dla   
telefonów   komórkowych   lub   ustawienia   reklam   

Google   Ad   Manager   (Google   Ireland   Limited)   

Google   Ad   Manager   to   usługa   reklamowa   oferowana   przez   Google   Ireland   Limited,   
która   umożliwia   właścicielowi   prowadzenie   kampanii   reklamowych   w   połączeniu   z   
zewnętrznymi   sieciami   reklamowymi,   z   którymi   właściciel,   o   ile   w   niniejszym   
dokumencie   nie   określono   inaczej,   nie   ma   bezpośredniego   związku.   Aby   zrezygnować   
z   śledzenia   przez   różne   sieci   reklamowe,   użytkownicy   mogą   korzystać   z   
Youronlinechoices .   Aby   zrozumieć   wykorzystanie   danych   przez   Google,   prosimy   o   
zapoznanie   się   z    polityką   partnera   Google .   
Usługa   ta   wykorzystuje   pliki   cookie   „DoubleClick”,   które   śledzi   korzystanie   z   tej   strony   
internetowej   oraz   zachowanie   użytkownika   w   odniesieniu   do   oferowanych   reklam,   
produktów   i   usług       

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
http://www.youronlinechoices.com/
https://www.google.com/policies/privacy/partners/


Użytkownicy   mogą   wyłączyć   wszystkie   pliki   cookie   DoubleClick   na   stronie    Ustawienia   
Google   Ad .   

Przetwarzane   dane   osobowe:   Dane   dotyczące   użytkowania,   Dane   użytkownika   (np.   
adres   IP,   lokalizacja),   jak   opisano   w   polityce   prywatności   firmy   Google   

Miejsce   przetwarzania:   Irlandia   –    Polityka   prywatności .     

● Remarke�ng   i   targetowanie   behawioralne     

Ten   typ   usługi   umożliwia   niniejszej   stronie   i   jej   partnerom   informowanie,   
optymalizację   i   obsługę   reklam   w   oparciu   o   wcześniejsze   wykorzystanie   niniejszej   
strony   przez   użytkownika.   
To   działanie   jest   ułatwione   przez   śledzenie   danych   dotyczących   użytkowania   oraz   
przez   wykorzystanie   trackerów   do   zbierania   informacji,   które   następnie   są   
przekazywane   partnerom   zarządzanym   działaniami   w   zakresie   remarke�ngu   i   
targetowania   behawioralnego.   
Niektóre   usługi   oferują   opcję   remarke�ngu   opartą   na   listach   adresów   e-mail.   
Oprócz   dowolnej   funkcji   rezygnacji   oferowanej   przez   jedną   z   poniższych   usług   
użytkownicy   mogą   zrezygnować   z   tej   opcji,   odwiedzając    stronę   rezygnacji   z   inicjatywy   
Network   Adver�sing .   

Użytkownicy   mogą   również   zrezygnować   z   niektórych   funkcji   reklamowych   za   
pomocą   odpowiednich   ustawień   urządzenia,   takich   jak   ustawienia   reklamowe   dla   
telefonów   komórkowych   lub   ustawienia   reklam   

Google   Ads   Remarke�ng   (Google   Inc.)   

Google   ADS   Remarke�ng   to   usługa   remarke�ngu   i   targetowania   behawioralnego   
oferowana   przez   Google   LLC   lub   Google   Ireland   Limited,   w   zależności   od   lokalizacji,   z   
której   można   uzyskać   dostęp   do   tej   strony   internetowej,   która   łączy   aktywność   tej   
strony   internetowej   z   siecią   reklamową   Google   ADS   i   DoubleClick   cookie.   

Użytkownicy   mogą   zrezygnować   z   korzystania   przez   Google   z   plików   cookie   w   celu   
dostosowania   reklam   do   własnych   potrzeb,   odwiedzając   stronę    Ustawienia   Google   
Ad .   

Przetwarzane   dane   osobowe:   Dane   użytkowania,   Dane   użytkownika   (np.   adres   IP,   
lokalizacja).   

Miejsce   przetwarzania:   USA   –    Polityka   prywatności    –    Rezygnacja .     

Google   Ad   Manager   Audience   Extension   (Google   Ireland   Limited)   

Google   Ad   Manager   Audience   Extension   to   usługa   remarke�ngu   i   targetowania   
behawioralnego   oferowana   przez   Google   Ireland   Limited,   która   śledzi   odwiedzających   
niniejszą   stronę   i   umożliwia   wybranym   partnerom   reklamowym   wyświetlanie   
docelowych   reklam   w   sieci.   

https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en
https://policies.google.com/privacy
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://adssettings.google.com/authenticated
https://adssettings.google.com/authenticated
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout


Przetwarzane   dane   osobowe:   Dane   użytkowania,   Dane   użytkownika   (np.   adres   IP,   
lokalizacja).   

Miejsce   przetwarzania:   Irlandia   –    Polityka   prywatności    –    Rezygnacja .     

Google   Display   &   Video   360   (wcześniej   Doubleclick   Bid   Manager)     

Na   tej   stronie   korzystamy   z   narzędzia   Display   &   Video   360   firmy   Google   LLC,   1600   
Amphitheatre   Parkway,   Mountain   View,   CA   94043,   USA,   który   zbiera   dane   do   celów   
analizy,   marke�ngu   i   optymalizacji,   w   celu   poprawy   naszych   działań   marke�ngowych   i   
naszej   strony   internetowej.   Display   &   Video   360   wykorzystuje   zebrane   dane   do   
łączenia   kontaktów   reklamowych   i   klikania   reklam   do   późniejszego   wykorzystania   
naszej   strony   internetowej.   Pozwala   nam   to   określić,   czy   użytkownicy   Internetu,   
którzy   zobaczyli   nasze   reklamy,   odwiedzają   naszą   stronę   internetową,   czy   też   jakie   
produkty   są   dla   nich   interesujące.   Dzięki   temu   możemy   efektywniej   wykorzystać   nasz   
budżet   na   reklamę.   Możemy   również   wykorzystywać   zebrane   dane   do   dostarczania   
reklam   w   oparciu   o   Państwa   zainteresowania   (np.   wyświetlane   produkty).   
Do   gromadzenia   danych   wykorzystywane   są   anonimowe   numery   identyfikacyjne   
online   (takie   jak   identyfikatory   plików   cookie   lub   adresy   IP).   Podczas   tego   procesu   nie   
są   przechowywane   żadne   unikalne   dane   związane   z   użytkownikiem,   takie   jak   nazwy   
lub   adresy.   Wszystkie   identyfikatory   używane   przez   nas   pozwalają   nam   tylko   
rozpoznać   urządzenie   końcowe   i   przeglądarkę   internetową.   Zebrane   dane   nie   będą   
wykorzystywane   do   identyfikacji   użytkownika   jako   użytkownika   naszej   strony   
internetowej,   chyba   że   wyraziłeś   na   to   wyraźną   zgodę.   
Należy   pamiętać,   że   Google   może   łączyć   zarejestrowane   dane   z   wizytami   na   tej   
stronie   przez   użytkowników   zarejestrowanych   w   Google.   Aby   dowiedzieć   się   więcej   na   
temat   sposobu,   w   jaki   Google   obsługuje   Państwa   dane,   można   zapoznać   się   z   polityką   
prywatności   Google,   klikając   następujący   link:   
h�ps://privacy.google.de/intl/de/take-control.html?categories_ac�veEl=sign-in   
pod   poniższym   linkiem   znajduje   się   wyjaśnienie   jak   dezaktywować   gromadzenie   
danych   przez   Google   na   komputerze   lub   urządzeniu   przenośnym:   
h�ps://support.google.com/ads/answer/7395996     

Campaign   Manager   (wcześniej   DoubleClick   by   Google)     

Niniejsza   strona   internetowa   nadal   korzysta   z   narzędzia   marke�ngowego   online,   
Campaign   Manager   firmy   Google.   Campaign   Manager   używa   plików   cookie   do   
wyświetlania   odpowiednich   reklam   dla   użytkowników,   poprawiania   raportów   
dotyczących   wyników   kampanii   lub   do   zapobiegania   widywaniu   tych   samych   reklam   
więcej   niż   raz.   Google   używa   identyfikatora   cookie,   aby   określić,   które   reklamy   są   
wyświetlane   w   przeglądarce,   co   uniemożliwia   ich   wyświetlanie   więcej   niż   raz.   
Ponadto   Campaign   Manager   może   używać   identyfikatorów   plików   cookie   do   
wykrywania   tzw.   konwersji,   które   są   istotne   dla   zapytań   reklamowych.   Dzieje   się   tak   
na   przykład   w   przypadku,   gdy   użytkownik   widzi   reklamę   kierownika   kampanii,   a   
później   odwiedza   stronę   internetową   firmy   umieszczając   reklamę   i   kupując   coś   na  
stronie   internetowej.   Według   Google   pliki   cookie   Campaign   Manager   nie   zawierają   
żadnych   danych   osobowych.   
W   oparciu   o   używane   narzędzia   marke�ngowe   przeglądarka   automatycznie   nawiązuje   
bezpośrednie   połączenie   z   serwerem   Google.   Nie   mamy   żadnej   kontroli   nad   zakresem   
i   dalszym   wykorzystaniem   danych   gromadzonych   za   pomocą   tego   narzędzia,   dlatego   

https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated#display_optout


informujemy   Państwa   o   tym,   co   w   naszej   wiedzy   najlepsze:   Integracja   z   programem   
Campaign   Manager   umożliwia   Google   otrzymywanie   informacji,   które   uzyskały   
dostęp   do   określonego   obszaru   naszej   strony   internetowej   lub   kliknęły   jedną   z   
naszych   reklam   Jeśli   są   Państwo   zarejestrowani   w   usłudze   Google,   Google   może   
powiązać   wizytę   z   Państwa   kontem.   Nawet   jeśli   nie   jesteś   zarejestrowany   w   Google   
lub   nie   jesteś   zalogowany,   istnieje   możliwość,   że   dostawca   może   uzyskać   i   zapisać   
Twój   adres   IP.   
Ponadto   pliki   cookie   Campaign   Manager   (DoubleClick   Floodlight),   które   są   używane,   
pozwalają   nam   zrozumieć,   czy   użytkownik   wykonuje   określone   działania   na   naszej   
stronie   internetowej   po   uzyskaniu   dostępu   do   jednej   z   naszych   reklam   
wyświetlania/wideo   w   Google   lub   na   innej   pla�ormie   za   pośrednictwem   Campaign   
Manager   (śledzenie   konwersji).   Campaign   Manager   używa   tego   pliku   cookie   do   
zrozumienia   treści,   z   którymi   użytkownik   kontaktował   się   na   naszych   stronach   
internetowych,   dzięki   czemu   możemy   wysyłać   Ci   odpowiednie   reklamy   w   późniejszym   
czasie.   
Można   zapobiec   uczestnictwu   w   tym   procesie   śledzenia   na   różne   sposoby:   A)   
konfigurację   ustawienia   w   oprogramowaniu   przeglądarki,   w   szczególności   tłumienie   
plików   cookie   innych   firm,   co   uniemożliwia   otrzymywanie   reklam   od   dostawców  
zewnętrznych;   b)   dezaktywację   plików   cookie   w   celu   śledzenia   konwersji,   przez   
skonfigurowanie   przeglądarki   w   taki   sposób,   aby   pliki   cookie   z   domeny   
www.googleadservices.com   były   zablokowane,   h�ps://www.google.de/se�ngs/ads;   
to   ustawienie   zostanie   usunięte,   jeśli   usuniesz   pliki   cookie;   c)   dezaktywację   reklam   
związanych   z   interesem   od   dostawcy,   które   są   częścią   kampanii   „o   reklamach”,   za   
pośrednictwem   linku   h�p://www.aboutads.info/choices;   to   ustawienie   zostanie   
usunięte,   jeśli   zostaną   usunięte   pliki   cookie;   d)   stałą   dezaktywację   w   przeglądarce   
internetowej,   przeglądarce   internetowej   lub   Google   Chrom   pod   linkiem   
h�p://www.google.com/se�ngs/ads/plugin;   e)   konfigurację   ustawień   plików   cookie.   
Należy   pamiętać,   że   w   takim   przypadku   może   nie   być   w   stanie   w   pełni   korzystać   ze   
wszystkich   funkcji   tej   strony   internetowej.   
Można   ponadto   uniemożliwić   Google   zbieranie   danych   generowanych   przez   pliki   
cookie   lub   korzystanie   ze   strony   internetowej   przez   użytkownika   oraz   przetwarzanie   
tych   danych   przez   pobranie   i   zainstalowanie   dodatku   plug-in   przeglądarki   dostępnego   
na   stronie   h�ps://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=de   w   sekcji   
„Ustawienia   wyświetlania”,   „wyłączenie   funkcji   Extension   for   Campaign   Manager”.   
Więcej   informacji   na   temat   Campaign   Manager   można   znaleźć   na   stronie   
h�ps://www.google.de/doubleclick   oraz   na   temat   ochrony   danych   osobowych   w   
Google:   h�ps://www.google.de/intl/de/policies/privacy.   Można   także   odwiedzić   
stronę   internetową   inicjatywy   reklamowej   sieci   (NAI)   pod   adresem   
h�p://www.networkadver�sing.org.   

Jak   zarządzać   preferencjami   i   wyrażać   lub   wycofywać   zgodę   

Istnieją   różne   sposoby   zarządzania   preferencjami   związanymi   z   śledzeniem   zdarzeń   oraz   
wyrażania   i   wycofywania   zgody,   w   stosownych   przypadkach:   

Użytkownicy   mogą   zarządzać   preferencjami   związanymi   z   trackerami   bezpośrednio   w   ramach   
własnych   ustawień   urządzenia,   na   przykład   poprzez   zapobieganie   używaniu   lub   
przechowywaniu   trackerów.   



Ponadto,   w   każdym   przypadku,   gdy   korzystanie   z   trackerów   odbywa   się   na   podstawie   zgody,   
użytkownicy   mogą   udzielić   lub   wycofać   taką   zgodę   poprzez   ustawienie   swoich   preferencji   w   
informacji   o   plikach   cookie   lub   poprzez   odpowiednie   uaktualnienie   takich   preferencji   za   
pomocą   odpowiedniego   widżetu   preferencji   zgody,   jeśli   jest   dostępny.   

Za   pomocą   odpowiednich   funkcji   przeglądarki   lub   urządzenia   można   również   usunąć   
zapisane   wcześniej   znaczniki,   w   tym   te   używane   do   zapamiętania   wstępnej   zgody   
użytkownika.   

Inne   trackery   w   pamięci   lokalnej   przeglądarki   można   usunąć   poprzez   usunięcie   historii   
przeglądania.   

W   odniesieniu   do   wszystkich   trackerów   stron   trzecich   użytkownicy   mogą   zarządzać   swoimi   
preferencjami   i   wycofać   swoją   zgodę   za   pomocą   odpowiedniego   linku   rezygnacji   (jeśli   jest   
ono   dostępne),   przy   użyciu   środków   wskazanych   w   polityce   prywatności   strony   trzeciej   lub   
kontaktując   się   z   osobą   trzecią.   

Ustawienia   Loca�ng   Tracker   

Użytkownicy   mogą   na   przykład   znaleźć   informacje   na   temat   zarządzania   plikami   cookie   w   
najczęściej   używanych   przeglądarkach   pod   następującymi   adresami:   

● Google   Chrome  
● Mozilla   Firefox   
● Apple   Safari   
● Microso�   Internet   Explorer   
● Microso�   Edge   
● Brave   
● Opera   

Użytkownicy   mogą   również   zarządzać   niektórymi   kategoriami   trackerów   używanych   w   
aplikacjach   mobilnych,   decydując   się   na   odpowiednie   ustawienia   urządzenia,   takie   jak   
ustawienia   reklamowe   urządzeń   dla   urządzeń   mobilnych   lub   ogólnie   ustawienia   śledzenia   
(użytkownicy   mogą   otwierać   ustawienia   urządzenia,   wyświetlać   i   szukać   odpowiednich   
ustawień).   

Specjalna   rezygnacja   dla   przemysłu   reklamowego   

Bez   względu   na   powyższe,   użytkownicy   mogą   postępować   zgodnie   z   instrukcjami   
dostarczonymi   przez    YourOnlineChoices    (UE),   the    Network   Adver�sing   Ini�a�ve    (USA)   oraz   
Digital   Adver�sing   Alliance    (USA),    DAAC    (Kanada),    DDAI    (Japonia)   i   innych   podobnych   usług.   
Takie   inicjatywy   umożliwiają   użytkownikom   wybór   preferencji   śledzenia   dla   większości   
narzędzi   reklamowych.   W   związku   z   tym   właściciel   zaleca   użytkownikom   korzystanie   z   tych   
zasobów   jako   dodatku   do   informacji   zawartych   w   niniejszym   dokumencie.     

Digital   Adver�sing   Alliance   oferuje   aplikację   o   nazwie    AppChoices ,   która   pomaga  
użytkownikom   kontrolować   reklamę   opartą   na   zainteresowaniach   w   aplikacjach   mobilnych.     

Właściciel   i   administrator   danych   

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947
https://support.brave.com/hc/en-us/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.aboutads.info/consumers/
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
http://www.ddai.info/optout
https://youradchoices.com/appchoices
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Dane   kontaktowe   Inspektora   Ochrony   Danych   (e-mail):   dpo@rollon.com   

E-mail   osoby   do   kontaktów:    privacy@rollon.com   

Ponieważ   korzystanie   z   trackerów   innych   firm   za   pośrednictwem   niniejszej   strony   
internetowej   nie   może   być   w   pełni   kontrolowane   przez   właściciela,   wszelkie   konkretne   
odniesienia   do   trackerów   innych   firm   należy   traktować   jako   orientacyjne.   W   celu   uzyskania   
pełnych   informacji   prosimy   użytkowników   o   zapoznanie   się   z   zasadami   ochrony   prywatności   
odpowiednich   usług   stron   trzecich   wymienionych   w   niniejszym   dokumencie.   

Ze   względu   na   obiektywną   złożoność   technologii   śledzenia   zachęca   się   użytkowników   do   
skontaktowania   się   z   właścicielem   w   przypadku   chęci   uzyskania   dalszych   informacji   na   temat   
korzystania   z   takich   technologii   przez   tę   stronę   internetową.   

Definicje   i   odniesienia   prawne     

Dane   osobowe   (lub   dane)   

Wszelkie   informacje,   które   bezpośrednio,   pośrednio   lub   w   związku   z   innymi   informacjami   –   w   
tym   osobisty   numer   identyfikacyjny   –   umożliwiają   identyfikację   lub   identyfikację   osoby   
fizycznej.   

Dane   użytkowania,   Dane   użytkownika   

Informacje   zbierane   automatycznie   za   pośrednictwem   niniejszej   strony   internetowej   (lub   
usług   innych   firm   obecnych   na   stronie),   które   mogą,   z   zastrzeżeniem   polityki   prywatności   
danego   dostawcy,   np.   obejmować:   Adresy   IP   lub   nazwy   domen   komputerów   używanych   
przez   użytkowników   niniejszej   strony,   adresy   URI   (jednolity   identyfikator   zasobu),   czas   
żądania,   metoda   przesyłania   żądania   do   serwera,   rozmiar   pliku   odebranego   w   odpowiedzi,   
kod   numeryczny   wskazujący   status   odpowiedzi   serwera   (wynik   pozytywny,   błąd   itd.),   kraj   
pochodzenia,   Funkcje   przeglądarki   i   systemu   operacyjnego   wykorzystywane   przez   
użytkownika,   różne   szczegóły   dotyczące   czasu   każdej   wizyty   (np.   czas   spędzony   na   każdej   
stronie   aplikacji)   oraz   szczegóły   dotyczące   ścieżki,   po   której   następuje   w   aplikacji,   ze   
szczególnym   uwzględnieniem   kolejności   odwiedzonych   stron   i   inne   parametry   dotyczące   
systemu   operacyjnego   urządzenia   i/lub   środowiska   informatycznego   użytkownika.   

Użytkownik   

Osoba   korzystająca   ze   strony   internetowej,   która,   o   ile   nie   określono   inaczej,   pokrywa   się   z   
osobą,   której   dane   dotyczą.   

Osoba,   której   dane   dotyczą   

Osoba   fizyczna,   do   której   odnoszą   się   dane   osobowe.   

Podmiot   przetwarzający   (Inspektor   Danych)   



Osoba   fizyczna   lub   prawna,   organ   publiczny,   agencja   lub   inny   organ,   który   przetwarza   Dane   
osobowe   w   imieniu   administratora,   zgodnie   z   opisem   w   niniejszej   polityce   prywatności.   

Administrator   danych   (lub   właściciel)   

Osoba   fizyczna   lub   prawna,   organ   publiczny,   agencja   lub   inny   organ,   który   samodzielnie   lub   
wspólnie   z   innymi   określa   cele   i   środki   przetwarzania   danych   osobowych,   w   tym   środki   
bezpieczeństwa   dotyczące   działania   i   korzystania   z   niniejszej   strony   internetowej.   O   ile   nie   
określono   inaczej,   właścicielem   niniejszej   strony   jest   administrator   danych.   

Niniejsza   strona   internetowa   (lub   aplikacja)   

Środki,   za   pomocą   których   gromadzone   i   przetwarzane   są   dane   osobowe   użytkownika.   

Usługa   

Usługi   świadczone   przez   niniejszą   stronę   internetową,   zgodnie   z   opisem   w   odpowiednich   
warunkach   (jeśli   są   dostępne)   oraz   na   niniejszej   stronie/aplikacji.   

Unia   Europejska   (lub   UE)   

O   ile   nie   określono   inaczej,   wszystkie   odniesienia   w   tym   dokumencie   do   Unii   Europejskiej   
obejmują   wszystkie   państwa   członkowskie   Unii   Europejskiej   i   Europejskiego   Obszaru   
Gospodarczego.   

Plik   cookie   

Pliki   cookie   to   trackery   składające   się   z   małych   zestawów   danych   przechowywanych   w   
przeglądarce   użytkownika.   

Tracker   

Tracker   wskazuje   dowolną   technologię   -   np.   pliki   cookie,   unikatowe   identyfikatory,   sygnały   
sieci   internetowej,   osadzone   skrypty,   znaczniki   elektroniczne   i   odciski   palców   -   która   
umożliwia   śledzenie   użytkowników,   na   przykład   poprzez   dostęp   do   informacji   na   urządzeniu   
użytkownika   lub   ich   przechowywanie.   

  

Informacje   prawne   

Niniejsza   informacja   o   polityce   prywatności   zostało   przygotowane   na   podstawie   przepisów   
różnych   aktów   prawnych,   w   tym   art.   13/14   Rozporządzenia   (UE)   2016/679   (ogólne   
rozporządzenie   o   ochronie   danych).   

Niniejsza   polityka   prywatności   odnosi   się   wyłącznie   do   niniejszej   strony   internetowej,   o   ile   
nie   określono   inaczej   w   niniejszym   dokumencie.   

  



  


