Polityka cookies
Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji
na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Browar
Fortuna Sp. z o.o. Sp.K., ul. Wrzesińska 24, 62-320 Miłosław, NIP: 7891271358,
REGON: 630822183, KRS: 612316
1. Postanowienia ogólne
Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się iż:
Administrator oznacza Browar Fortuna Sp. z o.o. Sp.K., ul. Wrzesińska 24, 62-320
Miłosław, NIP: 7891271358, REGON: 630822183, KRS: 612316.
Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których
Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,
s. 1).
Serwis oznacza stronę internetową www.browarfortuna.pl
Urządzenie - oznacza urządzenie elektroniczne za pośrednictwem którego
Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
Użytkownik
oznacza
osobę‚ która korzysta
ze
strony internetowej
www.browarfortuna.pl
2. Pliki Cookies
2.1 Serwis używa plików cookies.
2.2 Stosowane przez Spółkę Cookies są bezpieczne dla Urządzenia
Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się
do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego
2.3 Serwis używa dwóch rodzajów plików cookie:
2.3.1.
Cookies sesyjne, które są przechowywane na komputerze
Użytkownika i pozostają tam do momentu zamknięcia okna
przeglądarki zawierającego Serwis – kiedy to pliki te są automatycznie
usuwane.
2.3.2.
Cookies trwałe, które są przechowywane na komputerze
Użytkownika do momentu ich skasowania.
2.4 Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
3. Wykorzystanie cookies
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
3.1 utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po udzieleniu odpowiedzi na
pytanie o pełnoletniość), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie potwierdzać swojego wieku,
3.2 określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych
materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
3.3 do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy Serwisu z niego korzystają, co umożliwia ulepszanie

ich struktury i zawartości;
4. Wyłączenie cookies
4.1 Standardowo
oprogramowanie
służące do
przeglądania stron
internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na
urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione
przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
“cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
4.2 Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
• Google
Chrome:
www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
• Microsoft
Edge:
https://support.microsoft.com/plpl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Safari:
www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowaniezawartosci/
4.3 Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając ze
stosownych funkcji przeglądarki, z której korzysta.
4.4 Spółka informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej
użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
5. Podmioty współpracujące
5.1 Pliki cookies w związku z działaniem Serwisu wykorzystywane są również
przez podmioty współpracujące ze Spółką – Google LLC oraz Facebook
Inc. Obie te firmy przystąpiły do programu Privacy Shield Framework.
Zgodność z tym programem uznawana jest za odpowiadającą wydaniu
przez Komisję Europejską decyzji o stwierdzeniu, iż dane państwo
zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w myśl art. 45
RODO. W celu usprawnienia działania Serwisu oraz zarządzania jego
reklamą wykorzystujemy usługi Google Analytics, YouTube oraz Facebook
Pixel, które legitymują się własną polityką prywatności:
5.1.1.
Polityka
ochrony
prywatności
Google
Analytics
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl,
5.1.2.
Polityka
ochrony
prywatności
YouTube
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl,
5.1.3.
Polityka
prywatności
Facebook
https://www.facebook.com/policies/cookies/.
5.2 Serwis używa również narzędzi firmy Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie, w
celu lepszego zrozumienia doświadczenia użytkownika z odwiedzenia
naszej strony (np. jak dużo czasu Użytkownik spędza na poszczególnych
stronach, które odnośniki klika, itd.), co pozwala nam prowadzić Serwis z
uwzględnieniem informacji zwrotnych od Użytkowników. Hotjar Ltd. używa
cookies i innych technologii by zbierać dane o zachowaniu Użytkowników
Serwisu oraz ich Urządzeniach, takich jak w szczególności: ich adres IP

(który jest zapisywany i przechowywany w formie zanonimizowanej),
rozmiar ekranu Urządzenia, typ Urządzenia, informacje o wykorzystywanej
przeglądarce, geolokalizacji (wyłącznie kraju) oraz preferowanemu
językowi. Hotjar Ltd. przechowuje te dane w poddanym pseudonimizacji
profilu użytkownika. Zarówno Hotjar Ltd., jak i Spółka nigdy nie używają
tych danych do identyfikacji konkretnego Użytkownika, ani nie dokonają
agregacji tych danych z danymi o Użytkowniku pozyskanymi z innych
źródeł. Hotjar Ltd. legitymuje się własną polityką prywatności, dostępną
pod adresem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z tworzenia jego profilu,
przechowywania jego danych oraz dalszego używania przez Hotjar Ltd.
ciasteczek – również na innych stronach internetowych – korzystając z
formularza
dostępnego
na
stronie
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

