Polityka „cookies”
Strona betteryou.com.pl a pliki „cookies”:
Polityka „cookies” została sporządzona zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa
Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki
te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.
Od 25 maja 2018 roku również zgodnie z RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 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).
Niniejsza Polityka „cookies”
http://www.betteryou.com.pl
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Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach „cookies”.
Pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika strony i są przeznaczone
do korzystania ze strony internetowej. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki „cookies”
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony http://www.betteryou.com.pl.
Pliki „cookies” są używane w celu dostosowania zawartości stron internetowych
do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są
również w celu tworzenia anonimowych, globalnych statystyk, które pomagają zrozumieć,
w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych – co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami
tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania
ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików
„cookies”
albo
do
momentu
ich
ręcznego
usunięcia
przez
użytkownika.
Strona betteryou.com.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych
umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia świadczenia usługi na najwyższym
poziomie oraz w celu tworzenia statystyk i raportów oglądalności strony (patrz: Google Analitics
a pliki „cookies”).
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie
dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym (Twoim komputerze).
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. Informacje, jak to zrobić znajdziesz
w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików
„cookies” pochodzących ze strony betteryou.com.pl nie możemy zagwarantować
jej poprawnego działania.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies”,
ale po zakończeniu odwiedzin na stronie betteryou.com.pl chciałbyś je skasować, możesz
to zrobić bez ryzyka. Informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej
przeglądarki internetowej.
Google Analytics a pliki „cookies”:
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na
Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez stronę źródeł ruchu
i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niej. Google gromadzi na swoich serwerach dane
pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików „cookies” i korzysta z tych informacji
w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem
z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie
zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby
te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane stanowią jedynie materiał
do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Jeżeli nie zgadzasz
się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies Google” możesz zablokować ich
umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje,
jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies Google”,
ale po zakończeniu odwiedzin na stronie betteryou.com.pl chciałbyś je skasować, możesz
to zrobić bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej
przeglądarki internetowej.
Facebook a pliki „cookies”:
Strona betteryou.com.pl posiada zintegrowaną interakcję z serwisem Facebook, który może
przechowywać własne pliki „cookies”. Więcej informacji o plikach „cookies” na Facebooku
znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
Strona betteryou.com.pl a jej partnerzy biznesowi:
Strona betteryou.com.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie
starannie weryfikuje zamieszczanie na niej linków do innych stron internetowych. Strona
betteryou.com.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę „cookies” oraz politykę ochrony
prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego
zalecamy
weryfikację
każdego
z
naszych
partnerów
w
zakresie
własnym
i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.
W sprawie pytań możesz skontaktować się z administratorem strony: Małgorzatą Filipowicz, zam.
ul. Umińskiego 16 m. 26 03-984 Warszawa pod adresem email: mf_contact@onet.eu

