
Polityka plików cookies
Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony 
internetowej www.zgotujmydobro.pl.

I. DEFINICJE
1. W niniejszej Polityce użyte sformułowania oznaczają:

1) Administrator - LUCKYYOU Interactive sp. z o.o., ul. Zakręt 8, 60-352 
Poznań, NIP: 7811883362, KRS: 0000451138, kapitał zakładowy: 50.000 
PLN (opłacony w całości),

2) Usługi -  każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub 
funkcję, wszystkie powiązane strony internetowe oraz aplikacje, które 
Państwu oferujemy - stale bądź okazjonalnie,

3) Strona - www.zgotujmydobro.pl,

4) Użytkownik - każda osoba korzystająca z Usług oferowanych przez 
Administratora przy wykorzystaniu Strony.

II. DEFINICJA PLIKÓW COOKIES
1. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 
przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone 
do korzystania ze Strony. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 
Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę dostosowaną do jego 
indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 
końcowym oraz unikalny numer.

III. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES
1. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości Strony do 
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony. Używane
są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, 
które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron 
internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z 
wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

IV. RODZAJE PLIKÓW COOKIES
1. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” 
oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na 
urządzeniu Użytkownika, aż do wyłączenia Strony. „Stałe” pliki pozostają 
na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików 
cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Pliki 
cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w
tym w szczególności Użytkowników Strony, podlegają ich własnej polityce 
prywatności.

2. Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

a) niezbędność do realizacji usługi:



- funkcjonalne - są ważne dla działania Strony - służą wzbogaceniu 
funkcjonalności Strony, bez nich Strona będzie działała poprawnie, jednak 
nie będzie dostosowana do preferencji Użytkownika, służą zapewnieniu 
wysokiego poziomu funkcjonalności Strony, bez ustawień zapisanych w 
plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności Strony, ale nie 
powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej, służą bardzo ważnym 
funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane 
funkcje nie będą działać prawidłowo,

- niezbędne - są to cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
Strony lub funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać,

- biznesowe - umożliwiają realizację modelu biznesowego, w oparciu o 
który udostępniona jest Strony, ich zablokowanie nie spowoduje 
niedostępności całości funkcjonalności Strony, ale może obniżyć poziom 
świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez 
właściciela Strony przychodów subsydiujących działanie Strony. Do tej 
kategorii należą np. cookies reklamowe.

b) czas przez jaki cookies będą umieszczone w urządzeniu końcowym 
Użytkownika:

- cookies tymczasowe (sesyjne) - cookies umieszczone na czas korzystania
z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu,

- cookies stałe - nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w 
urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w 
zależności od ustawień właściciela Strony.

c) pochodzenie – od Administratora Strony, który zarządza cookies:

- cookies własne - cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela 
Strony jaka została odwiedzona,

- cookies zewnętrzne - cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, 
których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela Strony. 
Cookies mogą być wywołane przez Administratora za pomocą skryptów, 
komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych
w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie 
prawnym. W przypadku wywołania przez Administratora Strony 
komponentów pochodzących spoza systemu Administratora, mogą 
obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż niniejsza 
Polityka.

d) cel jakiemu służą:

- konfiguracji Strony - umożliwiają ustawienia funkcji i usług na Stronie,



- bezpieczeństwo i niezawodność Strony - umożliwiają weryfikację 
autentyczności oraz optymalizację wydajności Strony,

- stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak Użytkownicy 
korzystają ze Strony. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu 
sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania Strony,

- procesy - umożliwiają sprawne działanie samej Strony oraz dostępnych 
na niej funkcji,

- analiza oglądalności (statystyka) - umożliwiają właścicielowi Strony lepiej 
zrozumieć preferencje Użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać 
produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel Strony lub podmiot zewnętrzny, z 
którym współpracuje, zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na 
temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych 
Użytkowników.

e) ingerencję w prywatność Użytkownika:

- nieszkodliwe - są to cookies niezbędne do poprawnego działania Strony, 
potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności Strony, jednak ich 
działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem Użytkownika,

- badające - wykorzystywane do śledzenia Użytkowników jednak nie 
obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego 
Użytkownika.

3. Informujemy, że przechowujemy pliki cookies na urządzeniu końcowym 
Użytkownika, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich 
zawartych w celach statystycznych, w celu zapewnienia prawidłowego 
działania Strony. Informujemy także, że może zaistnieć konieczność lub 
uzasadniony interes w wykorzystaniu innych rodzajów plików cookies niż 
wymienione powyżej.

V. PLIKI COOKIES A PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być 
zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz 
Użytkownika.

VI. USUWANIE PLIKÓW COOKIES
1. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików 
cookies na urządzeniu końcowym.

2. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować 
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki 
internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na 
urządzenie Użytkownika.



3. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki 
internetowej.

4. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre 
funkcjonalności dostępne na Stronie.

VII. INNE TECHNOLOGIE
1. Informujemy, że wykorzystujemy także technologie śledzące działania 
podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

b) kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.

VIII. LOGI SERWERA
1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na 
którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach 
serwera.

3. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, 
informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego 
korzysta Użytkownik.

4. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

5. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi 
osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez nas w 
celu identyfikacji Użytkownika.

6. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do 
administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza 
osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


