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Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i inne technologie 

śledzenia, w jaki sposób Brunswick Corporation oraz każda spółka stowarzyszona lub zależna 

(„Brunswick”, „my”, „nasz” lub „my”) je wykorzystuje i jakie prawa do zgody istnieją.  

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy i 

zapisujemy dane osobowe użytkownika w sposób bezpieczny, należy zapoznać się z naszą Polityką 

prywatności i naszymi Warunkami użytkowania, które są przeznaczone do przeczytania wraz z 

niniejszą Polityką dotyczącą plików cookie.  

 

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie ma zastosowanie do plików cookie i innych technologii 

śledzenia na dowolnej stronie internetowej lub w aplikacji firmy Brunswick lub jej podmiotów 

stowarzyszonych bądź zależnych (łącznie „witryny”). Kontynuując przeglądanie naszych stron, 

użytkownik zgadza się na to, abyśmy zapisywali oraz wykorzystywali pliki cookie i inne technologie 

śledzenia w sposób opisany w niniejszej Polityce dot. plików cookie. 
 

 

Czym są pliki cookie i inne technologie śledzenia? 

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane przez witryny internetowe na urządzeniu 

użytkownika podczas przeglądania. Są one przetwarzane i przechowywane przez przeglądarkę 

internetową użytkownika. Pliki cookie same w sobie są nieszkodliwe i służą kluczowym 

funkcjom witryn internetowych. Pliki cookie można łatwo przeglądać i usuwać. 

Inne technologie śledzenia obejmują sygnały nawigacyjne, piksele, przezroczyste pliki GIF i 

inne podobne technologie. Działają one podobnie do plików cookie i umieszczają małe pliki 

danych na urządzeniach użytkownika w celu monitorowania aktywności na stronie internetowej. 

Monitoring ten jest wykorzystywany do gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania z 

naszych witryn i umożliwia naszym stronom rozpoznanie urządzenia użytkownika oddzielnie od 

urządzeń innych użytkowników witryn.  

Informacje podane w niniejszej polityce na temat plików cookie dotyczą również innych 

technologii śledzenia.  

Więcej informacji znaleźć można na stronach www.allaboutcookies.org oraz 

www.youronlinechoices.eu. 

 

Z jakich rodzajów plików cookie i innych technologii śledzenia korzysta Brunswick? 

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy różne sposoby opisania plików cookie: 1. Pochodzenie; 2. Czas 

trwania; i 3. Cel.  

Najlepszym sposobem na skorzystanie z praw dotyczących plików cookie jest użycie narzędzia do 

opisywania celu. 

https://www.brunswick.com/privacy-policy
https://www.brunswick.com/privacy-policy
https://www.brunswick.com/terms-of-use
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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RODZAJE PLIKÓW COOKIE 

POCZĄTEK Pliki cookie 

pierwszej kategorii 
„Pliki cookie pierwszej kategorii” to pliki należące do firmy 

Brunswick i umieszczane przez nią na urządzeniach użytkowników.  

Firma Brunswick korzysta z plików cookie i innych technologii 

śledzenia w celu identyfikowania użytkowników oraz ich 

zainteresowań, zapamiętywania ich preferencji oraz śledzenia 

sposobu, w jaki korzystają z naszych stron. Używamy również 

plików cookie i innych technologii śledzenia do kontrolowania 

dostępu do określonych treści na stronach, do zabezpieczania stron, 

jak również do przetwarzania zgłoszeń przesyłanych do nas przez 

użytkowników. 

Pliki cookie stron 

zewnętrznych 
„Pliki cookie stron zewnętrznych” to pliki umieszczane na 

urządzeniach użytkowników przez strony trzecie za pośrednictwem 

naszych stron. 

W celach administrowania naszymi stronami oraz w celach 

badawczych Brunswick współpracuje z zewnętrznymi dostawcami 

usług w zakresie śledzenia i analizy statystycznych danych na temat 

korzystania przez użytkowników z naszych stron. Pliki cookie tego 

typu pomagają nam poprawiać doświadczenia użytkowników, 

zarządzać zawartością naszych stron oraz analizować to, jak 

użytkownicy poruszają się po naszych stronach i w jaki sposób z nich 

korzystają. Takie pliki cookie mogą również dotyczyć 

reklamodawców zewnętrznych i witryn mediów społecznościowych, 

które mogą wykorzystywać pliki cookie do śledzenia i tworzenia 

profilu zainteresowań użytkownika w Internecie oraz umożliwiania 

mu udostępniania treści w jego sieciach. 

CZAS (czas, 

przez jaki 

pozostają one 

na 

urządzeniu) 

Trwałe pliki cookie Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub 

urządzeniu mobilnym użytkownika, gdy przechodzi on do trybu 

offline, i pozostają do momentu ich wygaśnięcia i automatycznego 

usunięcia. Data ważności jest określana przez menedżera plików 

cookie i może wynosić od kilku minut do kilku lat. Pliki cookie 

zostały zaprojektowane tak, aby wygasały nie później niż przez 

czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały utworzone. 

Trwałych plików cookie używamy w celu poprawy doświadczeń 

użytkowników podczas korzystania z naszych stron. Obejmuje to 

rejestrowanie akceptacji naszej Polityki dotyczącej plików cookie, 
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rejestrowanie wyboru zgody na banerze plików cookie, który 

pojawia się po raz pierwszy po otwarciu witryn. 

Sesyjne pliki cookie Sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu 

przeglądarki internetowej.  

Używamy sesyjnych plików cookie do gromadzenia i 

przechowywania danych tymczasowych podczas odwiedzania przez 

Ciebie witryny. 

CEL Niezbędne pliki 

cookie  
Te pliki cookie są zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na 

działania podejmowane przez użytkownika, które stanowią 

żądanie usług, takie jak ustawienie preferencji prywatności, 

logowanie lub wypełnianie formularzy. Pomagają one w 

uwierzytelnianiu użytkowników i zapobiegają nieuczciwemu 

korzystaniu z kont użytkowników. Świadczenie usług bez tych 

plików cookie nie jest możliwe. 

Pliki cookie tego typu są niezbędne do funkcjonowania strony 

internetowej i nie można ich odrzucić na naszych witrynach. 

Mimo iż możliwe jest ustawienie przeglądarki tak, aby blokowała 

te pliki cookie lub ostrzegała o nich użytkownika, niektóre części 

strony nie będą działać bez tych plików cookie. Pliki cookie tego 

typu nie przechowują żadnych danych osobowych. 

Pliki cookie 

dotyczące 

preferencji/funkcji 

Pliki cookie tego rodzaju umożliwiają nam zapewnienie 

użytkownikowi ulepszonej funkcjonalności i personalizacji 

poprzez umożliwienie witrynie zapamiętania wyborów 

dokonanych w przeszłości, takich jak preferowany język lub 

nazwa użytkownika i hasło, dzięki czemu użytkownik może się 

automatycznie zalogować. Takie pliki cookie mogą być plikami 

cookie pierwszej kategorii lub plikami cookie stron 

zewnętrznych.  

W przypadku odrzucenia plików cookie tego rodzaju, istnieje 

możliwość, że nie wszystkie usługi mogą będą działać 

prawidłowo. 
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Pliki cookie 

dotyczące 

statystyk/wydajności 

Te pliki cookie pozwalają nam liczyć wizyty i źródła ruchu, 

dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej 

witryny. Pomagają nam one zrozumieć, które strony są 

najbardziej i najmniej popularne, oraz dowiedzieć się, jak 

odwiedzający poruszają się po witrynie. Ich celem jest poprawa 

funkcji witryny internetowej i zwiększenie jej wydajności. Takie 

pliki cookie są zazwyczaj dostarczane przez własne i/lub 

zewnętrzne platformy analityczne.  

Jeśli użytkownik odrzuci te pliki cookie, nie będziemy mogli 

rozważyć zmian w oparciu o to, jak i kiedy korzystał z naszej 

witryny oraz klikał łącza. Ustalenie tożsamości użytkownika na 

podstawie tych informacji nie jest możliwe, ponieważ 

wszystkie są zagregowane, a tym samym zanonimizowane. 

Marketingowe pliki 

cookie 
Pliki cookie tego rodzaju śledzą aktywność użytkownika w 

Internecie na konkretnej stronie internetowej lub na wielu 

stronach, aby pomóc reklamodawcom dostarczać bardziej 

odpowiednie reklamy lub ograniczyć liczbę wyświetleń reklamy. 

Te pliki cookie mogą udostępniać te informacje innym 

wewnętrznym lub zewnętrznym organizacjom lub 

reklamodawcom. Są one trwałe i mogą być zarówno plikami 

cookie pierwszej kategorii, jak i plikami cookie stron 

zewnętrznych. 

Jeśli użytkownik odrzuci te pliki cookie, użytkownikowi 

wyświetlać się będą mniej spersonalizowane i bardziej losowe 

reklamy. 

 

Pliki cookie mediów 

społecznościowych 
Pliki cookie tego rodzaju są wykorzystywane przez szereg 

serwisów społecznościowych, które dodaliśmy do strony, aby 

umożliwić użytkownikom udostępnianie naszych treści 

znajomym i sieciom. Mogą one śledzić przeglądarkę użytkownika 

w innych witrynach i tworzyć profil zainteresowań użytkownika. 

Takie pliki cookie mogą być plikami cookie pierwszej kategorii 

i/lub plikami cookie stron zewnętrznych. 

 W przypadku odrzucenia tych plików cookie przez użytkownika 

nasze możliwości w zakresie dostosowywania naszych 

produktów i reklam do użytkownika może być ograniczona, a 

użytkownik może nie być w stanie wykorzystać naszych opcji 

dotyczących udostępniania treści w mediach społecznościowych. 
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W jaki sposób mogę skorzystać z przysługujących mi praw w zakresie korzystania z plików 

cookie? 

Użytkownik ma kilka opcji ustawienia preferencji zgody dotyczących plików cookie. 

 

Użytkownik może zatrzymać pobieranie plików cookie na swoje urządzenie za pomocą 

odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek informuje 

użytkowników o sposobie na nieakceptowanie nowych plików cookie, o tym, jak otrzymywać 

powiadomienia o nowych plikach cookie, oraz o tym, jak wyłączyć istniejące pliki cookie. Aby 

dowiedzieć się, jak to zrobić w poszczególnej przeglądarce, należy kliknąć opcję „Pomoc” w 

menu przeglądarki lub odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org. Należy jednak pamiętać, że 

bez plików cookie wykorzystanie pełni możliwości i funkcji naszych stron może być 

niemożliwe.  

 

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom korzystanie z „trybu prywatnego”, w 

przypadku którego pliki cookie są usuwane po zakończeniu wizyty. Aby dowiedzieć się, jak 

włączyć „tryb prywatny”, należy zapoznać się z sekcją pomocy swojej przeglądarki 

internetowej. W „trybie prywatnym” nadal możliwe jest korzystanie z naszych stron, ale 

doświadczenia użytkownika mogą nie być optymalne, a część narzędzi może nie działać. 

 

Jeśli użytkownik zechce usunąć wcześniej zapisane pliki cookie, może zrobić to ręcznie w dowolnej 

chwili. Nie zapobiegnie to jednak umieszczaniu przez strony nowych plików cookie na urządzeniu, 

jeśli nie zostaną zmienione ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z opisem powyżej. Aby 

uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź strony pomocy przeglądarki. 

Użytkownik może spersonalizować swoje preferencje dotyczące plików cookie (z wyjątkiem ściśle 

niezbędnych plików cookie, które są wymagane do działania witryny) w naszych witrynach, klikając 

baner „Ustawienia plików cookie”, który pojawia się na witrynie po jej otwarciu. Użytkownik może 

zawsze uzyskać dostęp do swoich preferencji dotyczących plików cookie, przewijając do dołu 

dowolnej z naszych witryn i klikając łącze „Nie sprzedawaj / nie udostępniaj moich danych”.  

 

 

http://www.allaboutcookies.org/

