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Polityka dotycząca plików cookies i prywatności 
Niniejszy dokument opisuje politykę firmy DYKA Sp. z o.o dotyczącą plików cookies i prywatności. 
 

Polityka dotycząca plików cookie 
Niniejsza "polityka cookies" ma na celu poinformowanie Państwa o używaniu plików cookies przez 
DYKA Sp. z o.o. ( z siedzibą w Jelczu -Laskowice 55-221, ul. Belgijska 5, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000056189, zwana dalej "DYKA"). Podczas 
wizyty na naszej stronie internetowej pojawi się okienko z prośbą o wyraźną zgodę na wykorzystanie 
plików cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie plików cookies, powinieneś zmienić parametry 
swojej przeglądarki (patrz punkt 3). 
 

1. Co to są ciasteczka? 

Cookies to małe pliki danych, które są tymczasowo przechowywane na dysku twardym komputera za 
pośrednictwem przeglądarki internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są w różnych celach: aby 
strona pamiętała Twoje preferencje, abyś nie musiał się za każdym razem logować, aby zbierać dane 
statystyczne (ile osób odwiedza stronę, jakie strony są najczęściej odwiedzane itp.) 
 

2. Wykorzystanie plików cookies na stronie internetowej firmy DYKA 

Na stronie internetowej firmy DYKA stosowane są różne rodzaje plików cookies: 

2.1 Pliki cookies pierwszej strony 

a. Funkcjonalne i techniczne pliki cookies (niezbędne pliki cookies). 

Funkcjonalne i techniczne pliki cookies to pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania strony internetowej DYKA, utworzenia konta, zalogowania się itp. Te pliki 
cookies zapewniają również, że np. koszyk na zakupy zapamiętuje, które produkty zostały 
wybrane przez użytkownika podczas wizyty. 
 
Wiele z plików cookies używanych przez DYKA to pliki cookies sesyjne. Za pomocą plików 
cookies sesji przechowujemy Twoje preferencje podczas danej sesji. Te pliki cookies są 
automatycznie usuwane, gdy tylko zamkniesz swoją przeglądarkę internetową. Za pomocą 
trwałychplików cookies rozpoznajemy Cię, gdy ponownie odwiedzasz naszą stronę 
internetową. Dzięki temu strona internetowa może być dostosowana specjalnie do Twoich 
preferencji. Nawet jeśli użytkownik wyraził zgodę na umieszczanie plików cookies, możemy 
to zapamiętać za pomocą plików cookies (np.) 

b. Google Analytics (ciasteczka śledzące) 

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej 
przez Google Inc (Google'). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają 
analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookies 
na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w 
USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Państwa 
adres IP jest wstępnie skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w 
innych krajach będących członkami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w 
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USA i tam skrócony. Na zlecenie firmy DYKA, Google będzie wykorzystywać te informacje do 
analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności 
na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora witryny dalszych usług związanych z 
korzystaniem z witryny i Internetu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 
https://www.google.com/intl/nl_nl/analgtics/learn/privacg.html. 

2.2 Pliki cookies mediów społecznościowych 

Strona internetowa DYKA zawiera przyciski umożliwiające udostępnianie stron internetowych lub 
określonych informacji za pośrednictwem serwisów społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook i 
Linkedln. DYKA nie zna treści danych przekazywanych w ten sposób do serwisów społecznościowych 
ani sposobu ich wykorzystania przez serwis społecznościowy. DYKA nie ma na to wpływu. Dalsze 
informacje na temat wykorzystania danych osobowych można znaleźć w oświadczeniach o ochronie 
prywatności odpowiednio Twittera, Facebooka i Linkedln. 
Ponadto pliki cookies mediów społecznościowych są wykorzystywane przez firmę DYKA i osoby 
trzecie do uzyskania obrazu prawdopodobnych zainteresowań użytkownika za pośrednictwem tej 
strony internetowej oraz do monitorowania kampanii reklamowych. Informacje o Twojej wizycie na 
tej stronie mogą być następnie połączone z informacjami z poprzednich wizyt na stronach 
internetowych innych niż DYKA. Na podstawie tych zainteresowań treść reklam, które są Ci 
pokazywane na innych stronach internetowych, może być dostosowana do Twoich zainteresowań. Ta 
strona internetowa wykorzystuje między innymi pliki cookies mediów społecznościowych firmy 
Google (Adwords) i Facebook( Facebook Pixel). 

3. Zarządzanie plikami cookies 

Użytkownik może włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki. 
Możesz zablokować niektóre pliki cookies, zezwolić na nie lub wejść na konkretne strony 
internetowe, których pliki cookies akceptujesz. Jednakże dostosowanie ustawień dotyczących plików 
cookies, a w szczególności blokowanie (niektórych) plików cookies może wpłynąć na korzystanie ze 
strony internetowej i może spowodować, że niektóre strony nie będą się prawidłowo wyświetlać. 
Więcej informacji na temat włączania, wyłączania i usuwania plików cookies można znaleźć w 
instrukcjach i/lub korzystając z funkcji Pomoc przeglądarki. 
Zmiany nie mają wpływu na pliki cookies, które mogły być już zainstalowane na komputerze 
użytkownika przed dostosowaniem ustawień przeglądarki. W związku z tym będziesz musiał sam 
usunąć te wcześniej zainstalowane pliki cookies, aby je wyłączyć. 
 

4. Zmiany 

Zawsze należy zapoznać się z najbardziej aktualną wersją polityki cookies, którą można znaleźć na 
stronach internetowych DYKA, klikając na link "polityka prywatności i cookies" na dole strony. 
Wszelkie zmiany w aktualnej polityce cookies wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie 
internetowej. 
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Polityka prywatności 
Obowiązek ochrony danych 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób 
gromadzimy i wykorzystujemy podane przez Państwa dane osobowe. Podając swoje dane osobowe, 
wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszej polityce. 

Dane osobowe, które zdecydujesz się podać 

Za pośrednictwem tej strony internetowej DYKA nie zbiera od Państwa danych osobowych (takich jak 
imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail ("dane osobowe"), chyba że dobrowolnie 
zdecydują się Państwo je podać (na przykład rejestrując się jako użytkownik naszego sklepu 
internetowego, biorąc udział w ankiecie lub udostępniając swoją lokalizację). Dane osobowe, które 
nam przekazujesz, będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi 
na Twoje pytania, realizacji zamówień lub obsługi zgłoszeń. 

Ochrona danych osobowych 

DYKA obchodzi się z Twoimi danymi osobowymi bardzo ostrożnie. Tylko ograniczona liczba 
pracowników z naszego działu IT i zespołu utrzymującego stronę internetową, a także kilka 
konkretnych osób w organizacji, które odpowiadają na Państwa pytania lub realizują zamówienia, ma 
dostęp do Państwa danych osobowych i może je modyfikować lub usuwać. 

Przepisy ograniczające 

Jeśli podane informacje są szkodliwe, obsceniczne, stanowią zagrożenie lub mogą mieć konsekwencje 
karne, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania, wykorzystania lub ujawnienia takich informacji, 
które uznamy za konieczne według własnego uznania. 

Linki do innych stron internetowych 

Firma DYKA nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności lub zawartość innych witryn 
internetowych, w tym w przypadku przejścia do innej witryny za pośrednictwem linków 
umieszczonych w naszej witrynie lub przejścia do naszej witryny za pośrednictwem linku 
umieszczonego w innej witrynie. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej 
strony. 


