Dowód zgody
Ten dokument został utworzony w celu wykazania działań podjętych w celu przestrzegania
przepisów dotyczących prywatności. Ten dokument będzie zawierał politykę plików cookie i
ustawienia zgody na pliki cookie w celu potwierdzenia zgody przez określony poniżej czas i
region. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego dokumentu, przejdź do
https://complianz.io/consent.
To oświadczenie dotyczące plików cookie było ostatnio aktualizowane 11 marzec 2022 i dotyczy
obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1. Wprowadzenie
Nasza strona internetowa, https://blogtransportowy.pl (dalej: „strona internetowa”) używa plików
cookie i innych powiązanych technologii (dla wygody wszystkie technologie są określane jako „pliki
cookie”). Pliki cookie są również umieszczane przez strony zewnętrzne. W poniższym dokumencie
informujemy o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej.

2. Czym są cookies?
Plik cookie to niewielki prosty plik wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez
przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia. Informacje w nich
przechowywane mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub do serwerów odpowiednich stron
trzecich podczas kolejnej wizyty.

3. Czym są skrypty?
Skrypt to fragment kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania naszej
witryny. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na twoim urządzeniu.

4. Co to jest pixel tag?
Web beacon (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie
internetowej, który służy do monitorowania ruchu na stronie internetowej. Aby to zrobić, różne dane
o tobie są przechowywane przy użyciu web beaconów.

5. Ciasteczka
5.1 Ciasteczka techniczne lub funkcjonalne
Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i poznanie
preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej
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strony internetowej. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji
podczas odwiedzania naszej strony internetowej i, na przykład, przedmioty pozostają w koszyku,
dopóki nie zapłacisz. Możemy umieścić te pliki cookie bez Twojej zgody.
5.2 Cookies analityczne
Używamy analitycznych plików cookie, aby zoptymalizować korzystanie ze strony internetowej dla
naszych użytkowników. Dzięki tym analitycznym plikom cookie uzyskujemy wgląd w korzystanie z
naszej witryny. Prosimy o zgodę na umieszczanie analitycznych plików cookie.
5.3 Pliki cookies reklamowe
W tej witrynie używamy reklamowych plików cookies, które pozwalają nam uzyskać wgląd w wyniki
kampanii. To się dzieje w oparciu o proﬁle, które tworzymy na podstawie twojego zachowania na
https://blogtransportowy.pl. Z tymi plikami cookie jesteś, jako odwiedzający stronę, powiązany z
unikalnym ID, ale te pliki cookie nie będą proﬁlowały twojego zachowania i zainteresowań do
wyświetlania spersonalizowanych reklam.
5.4 Marketingowe / śledzące pliki cookies
Marketingowe / śledzące pliki cookies są plikami cookies (lub innymi formami lokalnego
przechowywania) używanymi do stworzenia proﬁlu użytkownika w celu wyświetlania mu reklam lub
śledzenia tego użytkownika na tej lub na kilku witrynach w podobnych celach marketingowych.
Ponieważ te pliki cookie są oznaczone jako śledzące pliki cookie, prosimy o zgodę na ich
umieszczenie.
5.5 Przyciski social media
Na naszej stronie umieściliśmy przyciski social media Facebook, aby promować strony internetowe
(np. „Like", „Pin") lub udostępniać (np. „Tweetować”) w sieciach społecznościowych Facebook. Te
przyciski działają przy użyciu fragmentów kodu pochodzących z sieci społecznościowych Facebook.
Ten kod umieszcza pliki cookie. Te przyciski mediów społecznościowych mogą również
przechowywać i przetwarzać określone informacje, dzięki czemu można wyświetlać
spersonalizowane reklamy.
Przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności tych sieci społecznościowych (które mogą się
regularnie zmieniać), aby dowiedzieć się, co robią z twoimi (osobistymi) danymi, które przetwarzają
za pomocą tych plików cookie. Odzyskiwane dane są w miarę możliwości anonimizowane. Sieć
społecznościowa Facebook jest zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych.

6. Umieszczone pliki cookie
Facebook

Marketing/śledzenie, Funkcjonalne
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Używanie
Używamy Facebook dla wyświetlanie ostatnich postów w mediach społecznościowych i/lub
przycisków udostępniania. Czytaj dalej

Udostępnianie danych
Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Facebook Privacy Statement.

Marketing/śledzenie
Nazwa
_fbp
Wygaśnięcie
3 miesiące
Funkcja
Zapis i śledzenie wizyt między stronami
Nazwa
_fbc
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zapis ostatniej wizyty
Nazwa
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fbm*
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zapis danych konta
Nazwa
xs
Wygaśnięcie
3 miesiące
Funkcja
Zachowywanie unikalnego ID sesji
Nazwa
fr
Wygaśnięcie
3 miesiące
Funkcja
Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania
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Nazwa
act
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
Zachowywanie zalogowania użytkowników
Nazwa
datr
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Dostarczanie zapobiegania oszustwom
Nazwa
c_user
Wygaśnięcie
30 dni
Funkcja
Zachowanie unikalnego ID użytkownika
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Nazwa
sb
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zapis informacji o przeglądarce
Nazwa
*_fbm_
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zapis danych konta

Funkcjonalne
Nazwa
wd
Wygaśnięcie
1 tydzień
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Funkcja
Określanie rozdzielczości ekranu
Nazwa
csm
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
Dostarczanie zapobiegania oszustwom
Nazwa
actppresence
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Zapis i śledzenie czy karta jest aktywna

Google Analytics

Statystyki, Funkcjonalne

Używanie
Używamy Google Analytics dla statystyki strony internetowej. Czytaj dalej
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Udostępnianie danych
Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.

Statystyki
Nazwa
_gid
Wygaśnięcie
1 dzień
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
Nazwa
_ga
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
Nazwa
_ga_*
Wygaśnięcie
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1 rok
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron

Funkcjonalne
Nazwa
_gat_UA-*
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Provide technical monitoring

Google Fonts

Marketing/śledzenie

Używanie
Używamy Google Fonts dla wyświetlanie czcionek. Czytaj dalej

Udostępnianie danych
Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Fonts Privacy Statement.

Marketing/śledzenie
Nazwa
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Google Fonts API
Wygaśnięcie
nic
Funkcja
żądanie adresu IP użytkownika

7. Zgoda
Kiedy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, pokażemy Ci wyskakujące okienko z wyjaśnieniem
dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu przycisku "Zaakceptuj" wyrażasz zgodę na używanie przez
nas kategorii plików cookie i wtyczek wybranych w wyskakującym okienku, jak opisano w tym
oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Korzystanie z plików cookie może zostać wyłączone za
pośrednictwem przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza witryna może już nie działać poprawnie.
7.1 Zarządzaj swoimi ustawieniami zgody na pliki cookies

8. Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych
Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:
Masz prawo wiedzieć, dlaczego Twoje dane osobowe są potrzebne, co się z nimi stanie i jak
długo będą przechowywane.
Prawo dostępu: masz prawo dostępu do znanych nam danych osobowych.
Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełnienia, poprawienia, usunięcia lub
zablokowania danych osobowych w dowolnym momencie.
Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych, masz prawo odwołać tę zgodę i
usunąć swoje dane osobowe.
Prawo do przekazywania danych: masz prawo zażądać od administratora wszystkich swoich
danych osobowych i przekazać je w całości innemu kontrolerowi.
Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Przestrzegamy tego,
chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.
Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami. Proszę odnieść się do danych kontaktowych na
dole tego oświadczenia cookie. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu postępowania z Twoimi danymi,
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chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, ale masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego
(organu ochrony danych).

9. Włączanie / wyłączanie i usuwanie plików cookie
Możesz użyć przeglądarki internetowej do automatycznego lub ręcznego usuwania plików cookie.
Możesz również określić, że niektóre pliki cookie mogą nie być umieszczane. Inną opcją jest zmiana
ustawień przeglądarki internetowej, tak aby otrzymywać komunikat za każdym razem, gdy plik
cookie zostanie umieszczony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z
instrukcjami w sekcji pomocy przeglądarki.
Pamiętaj, że nasza witryna może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone.
Jeśli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu
zgody podczas ponownego odwiedzania naszych stron internetowych.

10. Dane kontaktowe
W przypadku pytań i / lub komentarzy dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie i tego
oświadczenia, prosimy o kontakt z nami za pomocą następujących danych kontaktowych:

Polska
Witryna internetowa: https://blogtransportowy.pl
Adres e-mail:
Ta Polityka Plików Cookies została zsynchronizowana z cookiedatabase.org w dniu 11 marzec 2022

Ustawienia zgody na pliki cookie
preﬁx => cmplz_
user_banner_id => 1
block_ajax_content =>
do_not_track =>
consenttype => optin
region => eu
geoip =>
dismiss_timeout =>
disable_cookiebanner =>
soft_cookiewall =>
dismiss_on_scroll =>
cookie_expiry => 365
locale => lang=pl&locale=pl_PL
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tcf_active =>
forceEnableStats =>
preview =>
clean_cookies =>
id => 1
header => Ta strona wykorzystuje pliki cookie,1
accept_optin => AKCEPTUJ WSZYSKIE
accept_optout => Akceptuję,1
manage_consent => Zarządzaj zgodą,1
manage_options => Zobacz preferencje
save_settings => Zaakceptuj
dismiss => ZAKCEPTUJ NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE,1
message_optout => Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii,
takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o
urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie
podczas przeglądania lub unikalne identyﬁkatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub
wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.
message_optin => Pliki cookie pozwalają nam zagwarantować poprawne funkcjonowanie
strony i jej doskonalenie. Cześć z plików Cookie jest wykorzystywana do celów
statystycznych a część ustawiona jest przez strony trzeci. Więcej o plikach cookie w <a
href="https://blogtransportowy.pl/polityka-prywatnosci/" target="_blank"
rel="noopener">Polityce Prywatności</a>
category_functional => Funkcjonalne
category_preferences => Preferencje,1
category_statistics => Statystyka,1
functional_text => Przechowywanie lub dostęp do danych technicznych jest ściśle
konieczny do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie
żądanej przez subskrybenta lub użytkownika, lub wyłącznie w celu przeprowadzenia
transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej.,1
statistics_text => Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie
do celów statystycznych.,1
statistics_text_anonymous => Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany
wyłącznie do anonimowych celów statystycznych. Bez wezwania do sądu, dobrowolnego
podporządkowania się dostawcy usług internetowych lub dodatkowych zapisów od strony
trzeciej, informacje przechowywane lub pobierane wyłącznie w tym celu zwykle nie mogą
być wykorzystywane do identyﬁkacji użytkownika.,1
preferences_text => Przechowywanie lub dostęp techniczny jest niezbędny do
uzasadnionego celu przechowywania preferencji, o które nie prosi subskrybent lub
użytkownik.,1
marketing_text => Przechowywanie lub dostęp techniczny jest wymagany do tworzenia
proﬁli użytkowników w celu wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie
internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.,1
category_marketing => Marketing,1
use_categories => view-preferences
privacy_link_us => #
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