
Hanes	Poland	Sp.	z.o.o.	

Polityka	ochrony	prywatności	konsumentów	i	obsługi	plików	cookie	

Hanes	 Poland	 Sp.	 z.o.o.	 jest	 wytwórcą	 i	 dystrybutorem	 wiodących	 produktów	 z	 kategorii	 odzieży	 codziennej,	
sprzedawanych	 pod	 niektórymi	 z	 najbardziej	 znanych	 światowych	 marek	 odzieżowych.	 Jako	 firma	 poważnie	
traktujemy	 odpowiedzialność	 społeczną.	W	 Europie	 Hanes	 jest	 właścicielem	marek	 takich	 jak	 Bellinda,	 Playtex,	
Wonderbra,	DIM,	Shock	Absorber,	Nur	Die	/	Nur	Der.	

W	Hanes	 szanujemy	 naszych	 klientów	 (też:	 „odwiedzających”,	 „ciebie”,	 „twoje”)	 i	 zdajemy	 sobie	 sprawę	 z	wagi	
ochrony	 prywatności	 i	 bezpieczeństwa	 udzielanych	 nam	 przez	 nich	 informacji.	 Polityka	 ochrony	 prywatności	
konsumentów	i	obsługi	plików	cookie	(„Polityka”)	zawiera	przegląd	praktyk	wykorzystywanych	przez	firmę	Hanes	i	
podmioty	od	niej	 zależne	 lub	 z	nią	powiązane	 i	 stowarzyszone	 („Hanes”,	 „my”,	 „nasz”)	w	 zakresie	 gromadzenia,	
wykorzystywania	 i	 ujawniania	 danych	 osobowych	 konsumentów.	 Dane	 osobowe	 to	 wszelkie	 informacje,	 dzięki	
którym	można	zidentyfikować	osobę	fizyczną,	np.	nazwisko	i	dane	kontaktowe.		

Terminy	 „konsument”,	 „ty”	 i	 „twoje”	 użyte	 w	 niniejszej	 Polityce	 odnoszą	 się	 do	 klientów	 Hanes	 i	 gości	
odwiedzających	 naszą	 Witrynę.	 Niniejsza	 Polityka	 ma	 zastosowanie	 do	 informacji	 gromadzonych	 na	 niniejszej	
Witrynie.		
W	 przypadku	 podania	 danych	 osobowych	 na	 jednej	 z	 naszych	 amerykańskich	 Witryn	 należy	 zapoznać	 się	 z	
zamieszczoną	na	niej	polityką	prywatności.	Dane	podane	na	takiej	Witrynie	mogą	podlegać	innym	zasadom.	Niniejsza	
Polityka	nie	znajduje	zastosowania	dla:	

• Korporacyjnej	Witryny	Hanes,	oraz	
• Gromadzenia	 i	 wykorzystywania	 przez	 nas	 informacji	 związanych	 z	 transakcjami	 przeprowadzonymi	 w	

naszych	sklepach	detalicznych,	oraz	
• Spółek	stron	trzecich	(w	tym,	lecz	nie	wyłącznie,	ich	stron	internetowych,	platform	i	aplikacji),	niebędących	

własnością	 Hanes,	 i	 nad	 którymi	 nie	 sprawujemy	 kontroli.	 Wskazane	 strony	 mogą	 zawierać	 oddzielne	
powiadomienia	o	prywatności	oraz	kierować	się	innymi	zasadami.	Warto	się	z	nimi	zapoznać.	

W	 przypadkach	 przewidzianych	 prawem,	 Hanes	 ma	 obowiązek	 zapytać	 użytkownika	 o	 zgodę	 na	 gromadzenie	 i	
przetwarzanie	danych	osobowych.	Hanes	 szanuje	decyzje	 konsumentów	o	wyrażeniu	 lub	niewyrażeniu	 zgody	na	
gromadzenie	 i	 przetwarzanie	 danych	 osobowych.	 Udzieloną	 uprzednio	 zgodę	 na	 gromadzenie	 i	 przetwarzanie	
danych	osobowych	można	w	dowolnym	momencie	wycofać,	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	prawa.	Można	to	
zrobić	klikając	link	„zrezygnuj	z	subskrypcji”	zawarty	w	wysłanej	przez	nas	wiadomości	lub	kontaktując	się	z	Hanes	
przy	wykorzystaniu	danych	kontaktowych	zawartych	w	niniejszej	Polityce.		

Gromadzenie	danych	

Hanes	 gromadzi	 dane	 podane	 przez	 konsumentów	 w	 momencie	 odwiedzenia	 przez	 nich	 naszej	 Witryny	 lub	
korzystania	z	naszych	usług	internetowych.	W	niektórych	przypadkach	przewidzianych	prawem	gromadzimy	również	
informacje	 z	 innych	 źródeł	dostępnych	na	 rynku.	Przykłady	 rodzajów	 informacji	o	 konsumentach,	 które	możemy	
gromadzić	to:	

• Nazwisko	
• Dane	kontaktowe,	takie	jak	adres	e-mail,	adres	pocztowy,	numer	telefonu	stacjonarnego	lub	komórkowego	
• Adres	IP		

Podanie	danych	osobowych	nie	jest	obowiązkowe.	W	takim	przypadku	możemy	jednak	nie	być	w	stanie	wyświadczyć	
zamawianych	 usług	 lub	 dostarczyć	 zamawianych	 produktów,	 ani	 też	 informować	 użytkownika	 o	 produktach	 i	
specjalnych	ofertach.		



Chcesz	dowiedzieć	się	więcej?	Kliknij	tutaj.	

Wykorzystanie	danych		

Wykorzystujemy	podane	przez	konsumentów	dane	w	celu	dostarczania	zamawianych	produktów	lub	świadczenia	
zamawianych	 usług,	 zarządzania	 witrynami	 i	 usługami	 oraz	 ich	 ulepszaniem,	 jak	 również	 w	 celu	 informowania	
konsumentów	o	innych	produktach	i	ofertach	Hanes	udostępnianych	przez	naszych	starannie	wyselekcjonowanych	
partnerów	biznesowych.		

Chcesz	dowiedzieć	się	więcej?	Kliknij	tutaj.	

Udostępnianie	danych	konsumentów	

W	 Hanes	 szanujemy	 prawo	 do	 prywatności	 naszych	 klientów,	 w	 związku	 z	 czym	 udostępniamy	 dane	 osobowe	
wyłącznie	w	bardzo	ograniczonej	liczbie	przypadków.	W	określonych	przypadkach	przekazujemy	takie	dane	naszym	
zaufanym	 partnerom,	 którzy	 świadczą	 usługi	 w	 naszym	 imieniu	 (np.	 przy	 realizacji	 zamówień	 lub	 informowaniu	
klientów	o	produktach	 i	usługach).	 Za	 zgodą	konsumenta	 i	w	przypadkach,	gdy	 zobowiązuje	nas	do	 tego	prawo,	
możemy	również	przekazywać	takie	dane	naszym	starannie	wyselekcjonowanym	partnerom	biznesowym.	

Chcesz	dowiedzieć	się	więcej?	Kliknij	tutaj.	

Ochrona	danych	konsumentów	

W	Hanes	wprowadziliśmy	środki	administracyjne,	fizyczne	i	techniczne	mające	na	celu	ochronę	danych	osobowych	
przed	zagubieniem,	nieautoryzowanym	wykorzystaniem	lub	modyfikacją.	Przechowujemy	dane	osobowe	wyłącznie	
na	czas	niezbędny	do	realizacji	celów	wskazanych	w	momencie	ich	pobrania,	bądź	też	na	okres	wskazany	w	niniejszej	
Polityce,	 za	 wyjątkiem	 przypadków,	 w	 których	 dłuższy	 okres	 przechowywania	 danych	 jest	 dozwolony	 lub	
przewidziany	przepisami	obowiązującego	prawa.	

Chcesz	dowiedzieć	się	więcej?	Kliknij	tutaj.	

Prawa	konsumenta	i	kontakt	z	Hanes	

Zgodnie	 z	obowiązującymi	przepisami,	 konsumenci	uprawnieni	 są	do	dostępu,	 zmiany	 i	usunięcia	gromadzonych	
przez	 nas	 danych	 osobowych,	 jak	 również	 do	 wniesienia	 uzasadnionego	 sprzeciwu	 wobec	 przetwarzania	
udostępnionych	nam	danych.	Konsumenci	mają	również	prawo	do	wyboru	sposobu	korespondencji	z	Hanes.	

Chcesz	dowiedzieć	się	więcej?	Kliknij	tutaj.	

Pliki	cookie	i	innego	rodzaju	technologie	

Hanes	oraz	usługodawcy	będący	stronami	trzecimi	wykorzystują	szereg	technologii,	takich	jak	pliki	cookie	i	sygnały	
nawigacyjne	(web	beacons),	w	celu	lepszego	zrozumienia	sposobów,	w	jaki	użytkownicy	wykorzystują	nasze	witryny,	
jak	 również	w	celu	personalizacji	obsługi	oraz	dostarczania	zindywidualizowanych	reklam	 i	 treści	online.	Obsługę	
plików	cookie	można	włączyć	 i	wyłączyć	w	ustawieniach	przeglądarki.	Korzystając	z	naszych	stron	 internetowych	
wyrażasz	 zgodę	 na	 używanie	 przez	 nas	 plików	 cookie,	 zgodnie	 z	 postanowieniami	 niniejszej	 Polityki.	 Jeżeli	 nie	
wyrażasz	zgody	na	obsługę	plików	cookie,	zmień	odpowiednio	ustawienia	swojej	przeglądarki.		

Chcesz	dowiedzieć	się	więcej?	Kliknij	tutaj.	

	

Gromadzenie	danych	



Zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 prawa,	 Hanes	 gromadzi	 dane	 osobowe	 konsumentów	 w	 kilku	 różnych	
sytuacjach,	np.:	

• Podczas	zakupu	produktu	lub	rejestracji	w	konkursie,	zgłoszenia	udziału	w	promocji	lub	subskrypcji	naszego	
newslettera;	lub		

• Podczas	korzystania	z	naszych	Witryn;	lub		
• Za	pośrednictwem	stron	trzecich,	takich	jak	nasi	partnerzy	biznesowi,	bądź	też	źródeł	dostępnych	na	rynku.	

Gromadzimy	wyłącznie	dane	niezbędne	do	realizacji	celów	wskazanych	w	momencie	rejestracji	danych	osobowych.	
Podanie	 danych	 nie	 jest	 obowiązkowe.	 W	 takim	 przypadku	 możemy	 jednak	 nie	 być	 w	 stanie	 wyświadczyć	
zamawianych	 usług	 lub	 dostarczyć	 zamawianych	 produktów,	 ani	 też	 informować	 o	 produktach	 i	 specjalnych	
ofertach.		

Zgodnie	z	przepisami	obowiązującego	prawa,	dane	osobowe	gromadzone	przez	Hanes	mogą	być	kompilowane	w	
celu	 personalizacji	 strony	 internetowej	 i	 ulepszania	 produktów	 i	 usług,	 oraz	 dostosowywania	 ich	 do	 potrzeb	
użytkownika.		

Informacje	podawane	przez	konsumenta	

Hanes	gromadzi	dane	osobowe	konsumentów	podczas	korzystania	z	naszej	Witryny.	Tego	typu	informacje	mogą	być	
podawane	w	momencie	zakupu	produktów,	subskrypcji	usług,	takich	jak	powiadomienia	za	pośrednictwem	poczty	
elektronicznej,	 wstawiania	 na	 stronę	 recenzji	 lub	 innego	 rodzaju	 treści	 generowanych	 przez	 użytkowników,	
kompilacji	listy	„Ulubionych”	lub	innego	rodzaju	list	produktów,	zgłoszenia	uczestnictwa	w	konkursach,	odpowiedzi	
na	 pytania	 w	 kwestionariuszach,	 bądź	 też	 podczas	 korespondencji	 z	 działem	 obsługi	 klienta.	 Poniżej	 wypisano	
przykłady	rodzajów	informacji,	które	możemy	gromadzić	bezpośrednio	od	konsumentów:	

• Nazwisko;	
• Dane	kontaktowe,	takie	jak	adres	e-mail,	adres	pocztowy,	numer	telefonu	stacjonarnego	lub	komórkowego;	
• Data	urodzenia;	
• Nagranie	rozmowy	telefonicznej	z	działem	obsługi	klienta;	
• Szczegóły	dot.	logowania	na	stronie	internetowej;	
• Informacje	o	karcie	kredytowej	lub	innego	rodzaju	dane	dot.	płatności	za	zamówienia	składane	na	Stronie	

Internetowej.		

Podczas	gromadzenia	danych	osobowych	bezpośrednio	od	konsumentów	wszystkie	pola	obowiązkowe	i	opcjonalne	
są	wyraźnie	oznaczone.	Niewprowadzenie	informacji	w	pola	oznaczone	jako	obowiązkowe	może	skutkować	brakiem	
możliwości	realizacji	zamówienia	lub	zlecenia.		

Dane	konsumentów	gromadzone	przez	Hanes	w	momencie	odwiedzenia	przez	nich	witryn	 firmy	 lub	
korzystania	z	jej	usług	online	

Hanes	 i	 usługodawcy	 działający	 w	 naszym	 imieniu	 korzystają	 z	 plików	 cookie,	 sygnałów	 nawigacyjnych	 (web	
beacons),	Flashowych	plików	cookie	(znanych	również,	jako	lokalnych	obiektów	udostępnionych)	i	innych	tego	typu	
technologii	(razem	zwanych	„Plikami	cookie”)	w	celu	odbierania	i	przechowywania	niektórych	typów	informacji	w	
momencie	przeglądania	przez	konsumentów	naszych	reklam	i	promocji,	bądź	też	korzystania	przez	nich	z	Witryny.	
Tego	rodzaju	informacje	mogą	zawierać	listę	zakładek	otwieranych	na	naszej	Witrynie,	adres	internetowy,	z	którego	
otwarto	Witrynę,	 rodzaj	 przeglądarki	 /	 urządzenia	 /	 sprzętu,	 z	 jakiego	 korzysta	 użytkownik,	 dane	 o	 zakupach	 i	
procesie	 płatności,	 warunkach	 wyszukiwania	 i	 lokalizacji	 geograficznej	 urządzenia	 mobilnego,	 jak	 również	 listę	
otwieranych	przez	konsumenta	wiadomości	od	Hanes.		

Chcesz	dowiedzieć	się	więcej	o	plikach	cookie	i	związanych	z	nimi	ustawieniach?	Kliknij	tutaj.		



Dane	gromadzone	z	innych	źródeł	

Zgodnie	z	obowiązującym	prawem,	firma	Hanes	może	gromadzić	dane	o	konsumentach	z	innych	źródeł,	takich	jak	
nasi	partnerzy	biznesowi	i	inne	źródła	dostępne	na	rynku.	Takie	dane	to,	na	przykład,	nazwisko,	dane	kontaktowe,	
takie	jak	adres	e-mail	lub	adres	pocztowy,	data	urodzenia,	informacje	o	konsumencie	i	wyniki	badań	rynku,	w	tym	
dane	 dotyczące	 zakupów	 internetowych	 oraz	 wszelkie	 dostępne	 publicznie	 dane	 lub	 informacje	 o	 aktywności	
konsumenta,	takiej	jak	blogi,	filmy,	posty	na	forach	i	innego	rodzaju	treści	generowane	przez	użytkownika.	

Pozyskujemy	 również	 dane	 od	 stron	 trzecich.	 Na	 przykład,	 niektóre	 części	Witryny	 mogą	 zawierać	 widgety	 lub	
elementy	 współdzielone	 z	 serwisami	 społecznościowymi,	 takimi	 jak	 Facebook,	 Google	 Plus,	 Twitter,	 Pinterest,	
Instagram,	 Tumblr	 oraz	 YouTube	 (zwanymi	 „Mediami	 społecznościowymi”).	 Nasza	 Witryna	 może	 umożliwiać	
konsumentom	logowanie	za	pomocą	danych	z	takich	Mediów	społecznościowych.	Taka	funkcjonalność	wykorzystuje	
Pliki	 cookie	w	 celu	 gromadzenia	 informacji	 o	 adresie	 IP	 konsumenta	 i	 odwiedzanych	 zakładkach	naszej	Witryny.	
Użytkowanie	tych	funkcji	podlega	zasadom	i	polityce	prywatności	podmiotów	będących	właścicielami	odpowiednich	
Mediów	społecznościowych.		

Wykorzystanie	danych	konsumentów	

W	 Hanes	 wykorzystujemy	 zgromadzone	 dane	 o	 konsumentach	 i	 ich	 działaniach	 na	 naszej	 Witrynie	 z	 różnych	
powodów	związanych	z	naszą	działalnością	gospodarczą	oraz	zawsze	zgodnie	z	zasadami	określonymi	w	niniejszej	
Polityce.	Możemy	również	korzystać	z	kompilacji	danych	gromadzonych	online,	w	naszych	sklepach	detalicznych,	za	
pomocą	aplikacji	mobilnych	oraz	pozyskiwanych	od	stron	trzecich.	Poniżej	wypisano	kilka	przykładów	wykorzystania	
danych	konsumentów.	

Korespondencja	biznesowa:	Wykorzystanie	danych	w	celu	komunikowania	się	z	konsumentami	za	ich	zgodą,	bądź	
w	sposób	przewidziany	prawem:	

• Odpowiadanie	na	zlecenia	konsumenta	 (w	 tym	przetwarzanie	zamówień,	płatności	 za	produkty	kupione	
bezpośrednio	od	nas;	wzięcie	udziału	w	loterii;	zamieszczanie	opinii,	zdjęć,	komentarzy,	zapytań	lub	innego	
rodzaju	 aktywności	 społecznościowych	 na	 naszych	 stronach	 internetowych;	 otrzymywanie	 informacji	 o	
produktach	lub	katalogów	drogą	pocztową;	zapisywanie	się	do	naszych	kampanii	mailingowych);	

• Zapraszanie	konsumentów	do	udziału	w	badaniu	rynku;	
• Doręczanie	odwiedzającym	Witrynę	niezbędnych	powiadomień	i	informowanie	ich	o	aktualizacjach;	
• Wysyłanie	ofert,	ogłoszeń	lub	newsletterów	drogą	mailową	na	wskazany	przez	konsumenta	adres	poczty	

elektronicznej	(tego	rodzaju	wiadomości	mogą	być	wysyłane	przez	dowolne	działy	Hanes,	w	tym	podmioty	
stowarzyszone);	

• Wysyłanie	ofert,	ogłoszeń	lub	newsletterów	drogą	pocztową	na	wskazany	przez	konsumenta	adres;	
• Kontakt	 z	 konsumentami	 (za	 pomocą	 telefonu	 lub	 SMS-ów	 i	 innych	 wiadomości	 tekstowych)	 pod	

wskazanym	numerem	stacjonarnym	lub	komórkowym,	w	celu	powiadomienia	o	produktach,	specjalnych	
ofertach	i	promocjach;	

• Kontakt	z	konsumentami	pod	wskazanym	numerem	telefonu	w	celu	finalizacji	transakcji	zainicjowanej	przez	
konsumenta;	

• Umożliwianie	 użytkownikom	 rejestracji	 konta	 na	 Witrynie	 i	 logowania	 za	 pomocą	 danych	
wykorzystywanych	w	Mediach	społecznościowych;	

• Dostarczanie	aplikacji	lub	funkcji	interaktywnych	Witryny,	takich	jak	recenzje	produktów	lub	komunikacja	
marketingowa,	bądź	też	innego	rodzaju	informacje	dotyczące	produktów,	usług	i	promocji;	

• Zarządzanie	promocjami,	ankietami	i	grupami	fokusowymi;	
• Dostarczanie	usług	opartych	o	geolokalizację,	w	tym	odpowiednich	wyników	wyszukiwania	oraz	wszelkich	

innych	 treści	 zindywidualizowanych,	 poprzez	 wykorzystanie	 informacji	 o	 lokalizacji	 pozyskanych	 z	
urządzenia	mobilnego	konsumenta;	



• Dostarczanie	wiadomości	reklamowych	ściśle	dopasowanych	do	zainteresowań	konsumenta.	

Monitorowanie	zasobów:	Wykorzystanie	danych	w	celu	monitorowania	wykorzystania	zakładów	i	zasobów	Hanes,	
jak	również	zabezpieczenia	nieruchomości,	aktywów	i	informacji	należących	do	Hanes:	

• Badanie	 wykorzystania	 Witryny	 przez	 konsumentów	 w	 celu	 prowadzenia	 wewnętrznych	 badań	 i	
dopasowania	powiadomień	o	produktach;	

• Udoskonalanie	treści,	wyglądu	i	funkcjonalności	Witryny;	oraz	
• Monitoring	mający	na	celu	zapobieganie	oszustwom	i	kradzieżom.	

Zapewnienie	 zgodności	 z	 przepisami	 prawa:	Wykorzystanie	 danych	 mające	 na	 celu	 zapewnienie	 zgodności	 z	
przepisami	 prawa,	 realizowanie	 potrzeb	 wewnętrznych	 kontroli	 i	 audytów	 (prowadzonych	 zarówno	 przez	
rewidentów	wewnętrznych	Hanes,	jak	i	zewnętrznych	usługodawców)	oraz,	w	zakresie	przewidzianym	w	niniejszej	
Polityce	i	przepisach	obowiązującego	prawa,	w	celu	wspomagania	działań	organów	ścigania.		

Udostępnianie	danych	konsumentów	

W	 Hanes	 szanujemy	 prawo	 do	 prywatności	 naszych	 klientów,	 w	 związku	 z	 czym	 udostępniamy	 dane	 osobowe	
wyłącznie	w	bardzo	ograniczonej	liczbie	przypadków.		

Wewnątrz	Hanes		

Dane	 konsumentów	 mogą	 być	 udostępniane	 wewnątrz	 Hanes	 w	 celach	 marketingowych	 i	 administracyjnych,	
zgodnie	 z	 przepisami	 obowiązującego	 prawa.	 Jeżeli	 nie	 chcesz	 otrzymywać	 od	 nas	materiałów	marketingowych,	
skorzystaj	z	linku	rezygnacji	z	subskrypcji	załączonego	do	każdego	wysyłanego	przez	nas	maila,	bądź	też	skontaktuj	
się	z	nami	za	pomocą	danych	wskazanych	poniżej.		

Wśród	zewnętrznych	usługodawców	

Hanes	to	przedsiębiorstwo	prowadzące	działalność	na	całym	świecie	i	polega	na	usługach	świadczonych	przez	strony	
trzecie	 w	 zakresie	 niektórych	 elementów	 aktywności	 biznesowej.	 Udostępniając	 dane	 osobowe	 konsumentów	
zewnętrznym	usługodawcom,	ujawniamy	wyłącznie	 te	 informacje,	 które	 są	 im	niezbędne	do	 realizacji	 zleconych	
przez	 nas	 usług.	 Od	 zewnętrznych	 usługodawców	 wymagamy	 ochrony	 tego	 rodzaju	 danych	 i	 zobowiązania	 do	
niewykorzystywania	 ich	 do	 jakichkolwiek	 innych	 celów.	 Z	 pomocy	 zewnętrznych	 usługodawców	 korzystamy	 na	
przykład	w	celu:	

• Realizacji	zamówień	na	produkty,	w	tym	zarządzania	płatnościami	i	dostawami;	
• Zarządzania	promocjami	i	konkursami;	
• Hostowania	stron	internetowych	i	dostarczania	wiadomości	elektronicznych	oraz	korespondencji;	
• Analizy	 danych	 wewnętrznych,	 czasami	 w	 połączeniu	 z	 danymi	 pochodzącymi	 z	 innych	 źródeł,	 w	 celu	

prowadzenia	korespondencji	z	konsumentami;	
• Prowadzenia	badań	rynku	i	analizy	danych	w	celu	ulepszania	produktów,	usług	i	stron	internetowych;	
• Nabywania	 przestrzeni	 reklamowej	 na	 innych	witrynach	 lub	w	 innych	 aplikacjach	 oraz	 zarządzania	 taką	

przestrzenią	 reklamową,	 bądź	 też	w	 celu	 rozpowszechniania	 naszej	 działalności	 i	 bieżących	 promocji	 za	
pośrednictwem	 treści	 reklamowych	 (takich	 jak	 tekst,	 grafika,	 animacje,	 filmy	 itp.).		
Dostawcy	usług	reklamowych	mogą	korzystać	z	Plików	cookie	w	celu	gromadzenia	danych	o	konsumentach	
i	ich	użytkowaniu	Witryny.	Dane	takie	nie	mogą	umożliwić	identyfikację	konsumenta	jako	osoby	fizycznej.	
Tego	rodzaju	dane	nie	mogą	zawierać	nazwiska,	adresu,	adresu	poczty	elektronicznej	lub	innych	informacji,	
które	mogłyby	 posłużyć	 do	 bezpośredniej	 identyfikacji	 użytkownika	 jako	 osoby	 fizycznej.	W	 niektórych	
przypadkach	 mogą	 one	 jednak	 zawierać	 adres	 IP.	 W	 dodatku	 do	 informacji	 o	 odwiedzinach	 na	 naszej	
Witrynie,	 nasi	 usługodawcy	mogą	 również	 wykorzystywać	 informacje	 o	 innych	 stronach	 internetowych	
odwiedzanych	przez	 konsumentów	w	 celu	 kierowania	do	nich	 spersonalizowanych	 reklam	oferowanych	



przez	nas	produktów	i	usług.	

Jeżeli	 Hanes	 lub	 podmioty	 z	 nią	 stowarzyszone	 zostaną	 w	 całości	 lub	 części	 nabyte	 przez	 stronę	 trzecią,	 dane	
konsumentów	mogą	zostać	zaliczone	w	poczet	przekazywanych	aktywów.	Z	poniższymi	wyjątkami,	Hanes	nie	ma	
prawa	sprzedawać,	wypożyczać	ani	udostępniać	danych	osobowych	konsumentów,	gromadzonych	na	Witrynie,	na	
rzecz	jakiejkolwiek	strony	trzeciej.	

Wśród	naszych	starannie	wyselekcjonowanych	partnerów	biznesowych	

Hanes	 często	 współpracuje	 ze	 starannie	 wyselekcjonowanymi	 partnerami	 biznesowymi	 w	 celu	 oferowania	
wspólnych	promocji	lub	produktów.	Zgodnie	z	przepisami	obowiązującego	prawa,	możemy	dokonywać	kompilacji	
danych	o	konsumentach	pochodzących	z	naszych	baz	i	zasobów	naszych	partnerów,	w	celu	wysyłania	konsumentom	
materiałów	 promocyjnych.	 W	 przypadku	 takich	 działań	 w	 sposób	 wyraźny	 powiadamiamy	 konsumentów	 w	
momencie	 gromadzenia	 ich	 danych	 osobowych	 o	 możliwości	 udostępnienia	 tych	 danych	 starannie	
wyselekcjonowanym	partnerom	biznesowym	i	występujemy	o	zgodę	na	takie	działanie,	zgodnie	z	obowiązującym	
prawem.		

Jeżeli	nie	chcesz	otrzymywać	takich	wspólnych	powiadomień	od	nas	 i	naszych	partnerów,	możesz	wycofać	swoją	
zgodę,	postępując	zgodnie	z	instrukcjami	zawartymi	w	każdej	takiej	wiadomości	lub	w	niniejszej	Polityce.	

Inne	sytuacje,	w	których	udostępniane	są	dane	

Dane	osobowe	konsumentów	mogą	być	udostępniane,	jeżeli	w	naszej	ocenie	jest	to	konieczne	z	punktu	widzenia	
ochrony	praw	i	własności	Hanes,	w	tym	egzekwowania	Regulaminu,	bądź	też	w	sytuacjach,	gdy	jest	to	wymagane	
przepisami	obowiązującego	prawa	i/lub	przez	organy	władzy	publicznej.	

Hanes	może	w	celach	handlowych	udostępniać	zagregowane	lub	anonimowe	dane	o	konsumentach,	które	jednak	
nie	umożliwiają	ich	identyfikacji.	Możemy	na	przykład	udostępniać	dane	o	liczbie	osób	odwiedzających	nasze	strony	
internetowe.	W	sytuacjach	przewidzianych	prawem	możemy	również	udostępniać	naszym	partnerom	biznesowym	
zagregowane	lub	anonimowe	informacje	mające	na	celu	realizację	założeń	ich	działalności	gospodarczej.		

Treści	generowane	przez	użytkowników	

Niektóre	 strony	 internetowe	 Hanes	 pozwalają	 użytkownikom	 na	 zamieszczanie	 własnych	 treści	 na	 potrzeby	
konkursów,	blogów	itp.	Wszelkie	informacje	zamieszczane	przez	użytkowników	na	stronach	internetowych	Hanes	
stają	się	informacjami	dostępnymi	publicznie.	Zalecamy	ostrożność	przy	ujawnianiu	jakichkolwiek	informacji	i	danych	
w	ramach	tego	rodzaju	wpisów.	Firma	Hanes	nie	jest	w	stanie	zapobiec	wykorzystaniu	takich	informacji	przez	strony	
trzecie	w	sposób	mogący	naruszać	postanowienia	niniejszej	Polityki,	przepisy	prawa	oraz	zagrażający	prywatności	
oraz	bezpieczeństwu	konsumentów.	Hanes	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	konsekwencje	takich	wpisów.		

Transfer	danych	

Hanes	jest	organizacją	globalną.	Dane	mogą	być	przekazywane	oddziałom	Hanes	z	siedzibą	w	kraju	innym,	niż	kraj	
zamieszkania	konsumenta,	bądź	też	zaufanej	stronie	trzeciej	z	takiego	kraju.	Ma	to	na	celu	przetwarzanie	wskazanych	
danych	 w	 naszym	 imieniu.	 Może	 się	 to	 również	 wiązać	 się	 z	 przekazaniem	 danych	 na	 terytorium	 Stanów	
Zjednoczonych.	 Korzystając	 z	 niniejszej	 witryny	 lub	 udostępniając	 dane	 Hanes	 wyrażasz	 zgodę	 na	 dalsze	
przekazywanie	tych	informacji	zgodne	z	postanowieniami	niniejszej	Polityki	oraz	przepisami	obowiązującego	prawa	
o	ochronie	danych	osobowych.		

Hanes	 przy	 przekazywaniu	 danych	 konsumentów	 do	 innych	 krajów	 stosuje	 przepisy	 obowiązującego	 prawa	 o	
ochronie	danych	osobowych.	Jako	firma	wprowadziliśmy	również	procedury	mające	na	celu	ochronę	takich	danych	
zgodne	 z	 postanowieniami	 niniejszej	 Polityki	 oraz	 przepisami	 obowiązującego	 prawa,	 niezależnie	 od	 kraju,	 do	
którego	przekazywane	są	dane.	



Ochrona	danych	konsumentów	

W	Hanes	wprowadziliśmy	środki	administracyjne,	fizyczne	i	techniczne	mające	na	celu	ochronę	danych	osobowych	
przed	zagubieniem,	nieautoryzowanym	wykorzystaniem	lub	modyfikacją.	Dane	konsumentów	są	przechowywane	w	
bezpiecznych	warunkach,	chronione	przed	nieuprawnionym	dostępem,	modyfikacją	i	nieprawidłowym	użyciem,	a	
dostęp	do	nich	mają	wyłącznie	nasi	pracownicy	i	strony	trzecie	działające	w	naszym	imieniu,	wyłącznie	w	zakresie	
niezbędnym	do	wykonywania	swoich	obowiązków.	

Hanes	 przechowuje	 informacje	 konsumentów	 na	 okres	 niezbędny	 do	 realizacji	 celów	 określonych	 w	 niniejszej	
Polityce,	chyba	że	dłuższy	okres	przechowywania	danych	jest	wymagany	lub	dozwolony	prawem.		

Prawa	konsumenta	i	kontakt	z	Hanes	

Hanes	szanuje	prawo	konsumentów	do	wyboru	sposobu	prowadzenia	korespondencji.	Jeżeli	nie	chcesz	otrzymywać	
wiadomości	od	Hanes,	możesz	wycofać	swoją	zgodę	postępując	zgodnie	z	instrukcjami	zawartymi	w	każdej	wysłanej	
przez	nas	wiadomości.	Hanes	uszanuje	twój	wybór.	Możemy	jednak	w	dalszym	ciągu	wysyłać	ci	komunikaty	związane	
z	 usługami,	 takie	 jak	 wiadomości	 potwierdzające	 dokonanie	 zakupu	 za	 pośrednictwem	 naszych	 serwisów	
internetowych.	Możemy	 również	 przechowywać	 twoje	 dane	w	 celu	 prowadzenia	 rejestrów	 –	 na	 przykład,	 żeby	
zrealizować	twoją	prośbę	o	niewysyłanie	danego	rodzaju	wiadomości.		

Zgodnie	 z	obowiązującymi	przepisami,	 konsumenci	uprawnieni	 są	do	dostępu,	 zmiany	 i	usunięcia	gromadzonych	
przez	 nas	 danych	 osobowych,	 jak	 również	 do	 wniesienia	 uzasadnionego	 sprzeciwu	 wobec	 przetwarzania	
udostępnionych	nam	danych.	W	celu	skorzystania	z	tego	prawa,	skontaktuj	się	z	nami	pod	adresem:	

Hanes	Poland	Sp.	Z	o.o.,	ul.	Legionów	93/95,	91-072	Łódź	

Pliki	cookie	i	innego	rodzaju	technologie	

Hanes	wykorzystuje	pliki	cookie	i	inne	technologie	sieciowe	w	celu	obsługi	witryn	i	serwisów	online,	jak	również	w	
celu	gromadzenia	danych.	Pliki	cookie	to	niewielkie	pliki	tekstowe,	które	służą	identyfikacji	urządzenia	użytkownika	
(np.	komputera,	tabletu,	smartfona),	ale	mogą	również	zawierać	dodatkowe	informacje.		

Korzystając	 z	 naszych	 stron	 internetowych	 wyrażasz	 zgodę	 na	 używanie	 przez	 nas	 plików	 cookie,	 zgodnie	 z	
postanowieniami	niniejszej	Polityki.	Pliki	cookie,	z	których	korzystamy	są	wykorzystywane	w	celach	określonych	w	
niniejszej	Polityce,	zgodnie	z	ustawieniami	przeglądarki.	Ustawienia	te	można	zmienić	w	dowolnym	momencie.	Jeżeli	
nie	wyrażasz	zgody	na	obsługę	plików	cookie,	zmień	odpowiednio	ustawienia	swojej	przeglądarki.	Wyłączenie	plików	
cookie	może	mieć	negatywny	wpływ	na	komfort	użytkowania	naszej	witryny.	

Pliki	cookie	mogą	być	wykorzystywane	do	dostosowywania	ofert	 i	reklam	do	potrzeb	konsumentów,	w	oparciu	o	
dane	związane	z	użytkowaniem	naszej	witryny	z	danego	urządzenia	oraz	z	użytkowaniem	stron	internetowych	lub	
serwisów	stron	trzecich	zawierających	nasze	pliki	cookie.	Jeżeli	konsument	udostępnił	Hanes	swoje	dane,	możemy	
(za	 jego	zgodą)	kompilować	dane	dot.	historii	nawigacji	danego	urządzenia	 i	przetwarzać	pliki	cookie	zawierające	
dane	osobowe	w	 celu	wysyłania	 spersonalizowanych	wiadomości	 reklamowych	nakierowanych	bezpośrednio	 na	
danego	użytkownika.	W	dowolnym	momencie	możesz	wycofać	zgodę	na	wysyłanie	spersonalizowanych	materiałów	
reklamowych	kontaktując	się	z	nami	bez	dodatkowych	opłat,	bądź	też	klikając	na	link	rezygnacji	z	subskrypcji	zawarty	
w	każdej	wysyłanej	przez	nas	wiadomości.		

Nasze	pliki	cookie	

Podczas	 odwiedzin	 na	 naszej	 Witrynie,	 zależnie	 od	 ustawień	 przeglądarki,	 możemy	 instalować	 pliki	 cookie	 na	
urządzeniu	użytkownika.	Pozwalają	one	na	identyfikację	przeglądarki	na	danym	urządzeniu	w	czasie	bieżącej	sesji.	



Pliki	cookie,	które	instalujemy	na	urządzeniu	są	wykorzystywane	w	poniższych	celach,	wyłącznie	podczas	korzystania	
z	naszej	witryny:		

• Kompilowanie	 statystyk,	 takich	 jak	natężenie	 ruchu	 i	wykorzystania	poszczególnych	elementów	naszych	
Witryn	 (w	 tym	 odwiedzanych	 sekcji	 oraz	 przeglądanych	 treści	 i	 zakładek),	 mające	 na	 celu	 ulepszenie	
funkcjonalności	naszych	usług;	

• Dostosowanie	 rozkładu	 naszej	 strony	 internetowej	 i	 preferencji	 wyświetlania	 (takich	 jak	 język,	
rozdzielczość,	system	operacyjny)	danego	urządzenia	podczas	korzystania	z	Witryny,	zależnie	od	sprzętu	i	
oprogramowania	urządzenia;	

• Przechowywanie	 informacji	 udostępnionych	 przez	 użytkownika	 za	 pomocą	 naszych	 formularzy	 (np.	
rejestracja	 konta)	 lub	 dotyczących	 produktów	 i	 usług	 oferowanych	 na	 naszej	 Witrynie	 (np.	 zawartość	
koszyka	w	sklepie);	

• Umożliwienie	konsumentom	dostępu	do	zastrzeżonych	 lub	prywatnych	elementów	strony	 internetowej,	
takich	jak	profil	użytkownika,	za	pomocą	identyfikatorów	lub	uprzednio	wprowadzonych	danych;	

• Wprowadzenie	 środków	bezpieczeństwa,	 takich	 jak	 konieczność	 ponownego	 zalogowania	 po	 upłynięciu	
odpowiedniego	okresu	wylogowania.	

Pliki	cookie	stron	trzecich	

W	 dodatku	 do	 plików	 cookie	 Hanes	 instalowanych	 na	 urządzeniu	 w	 momencie	 odwiedzenia	 Witryny,	
wykorzystywane	być	mogą	również	pliki	cookie	stron	trzecich.	Może	to	mieć	związek	z	faktem	świadczenia	przez	nie	
usług	na	rzecz	Hanes,	takich	jak	prowadzenie	statystyk	Witryny	lub	jej	konserwacja,	bądź	też	posiadaniem	przez	takie	
strony	trzecie	materiałów	reklamowych	w	serwisach	internetowych	Hanes.	Instalacja	i	wykorzystanie	plików	cookie	
przez	 strony	 trzecie	 podlega	 zasadom	 polityki	 prywatności	 takich	 stron.	 Hanes	 informuje	 użytkowników	 o	 celu	
zastosowania	plików	cookie,	jeżeli	posiada	taką	wiedzę.	Pozwala	to	konsumentom	na	podjęcie	świadomej	decyzji	o	
wyrażeniu	zgody	na	ich	wykorzystanie.	

Pliki	cookie	stron	trzecich	mogą	umożliwiać	im	realizację	następujących	celów	podczas	trwania	bieżącej	sesji:	

• Rejestracja	 liczby	 wyświetleń	 danego	 materiału	 reklamowego	 wyświetlanego	 w	 naszej	 przestrzeni	
reklamowej;	

• Identyfikacja	 wyświetlanych	 reklam	 i	 liczby	 użytkowników,	 którzy	 kliknęli	 każdą	 reklamę,	 w	 celach	
statystycznych;	

• Rozpoznanie	 urządzenia	 użytkownika	 na	 każdej	 stronie	 odwiedzonej	 przez	 daną	 osobę,	 na	 której	
reklamodawcy	lub	strony	trzecie	korzystają	z	plików	cookie	oraz,	w	razie	potrzeby,	dostosowanie	takich	
stron	internetowych	i	serwisów	lub	materiałów	reklamowych	do	potrzeb	użytkownika.	

Reklama	dostosowana	do	zainteresowań		

Reklama	 dostosowana	 do	 zainteresowań	 wykorzystuje	 informacje	 o	 konsumentach	 w	 celu	 oferowania	
spersonalizowanych,	 nakierowanych	 na	 danego	 użytkownika	 materiałów	 reklamowych.	 Chcesz	 dowiedzieć	 się	
więcej	o	reklamie	dostosowanej	do	zainteresowań?	Kliknij	tutaj.	Takie	wiadomości	reklamowe	wyświetlane	są	na	
Witrynie	Hanes	i	w	innych	miejscach	w	Internecie.	Liczbę	reklam	dostosowanych	do	zainteresowań	otrzymywanych	
za	pośrednictwem	internetu	lub	aplikacji	mobilnych	można	ograniczyć	w	poniższy	sposób:	

• Usuwając	pliki	cookie	i	blokując	je	w	ustawieniach	przeglądarki;	
• Wycofując	 zgodę	na	otrzymywanie	materiałów	reklamowych	dostosowanych	do	zainteresowań	ze	stron	

internetowych	 firm	 należących	 do	 Digital	 Advertising	 Alliance	
(http://www.aboutads.info/choices/#completed)	 lub	 Network	 Advertising	 Initiative	
(http://www.networkadvertising.org/choices/).	



Niektóre	 systemy	 operacyjne	 urządzeń	 mobilnych	 pozwalają	 na	 ograniczenie	 wykorzystania	 danych	 przy	
dostarczaniu	reklamy	spersonalizowanej	w	aplikacjach	mobilnych.	W	ustawieniach	urządzenia	możesz	sprawdzić,	
czy	 twój	 system	 operacyjny	 oferuje	 taką	 możliwość.	 Uwaga:	 jeżeli	 wycofasz	 zgodę	 na	 stosowanie	 reklamy	
dostosowanej	do	zainteresowań	na	stronach	Hanes,	możesz	w	dalszym	ciągu	otrzymywać	od	nas	reklamy	online.	
Mogą	one	jednak	nie	odpowiadać	w	podobnym	stopniu	twoim	zainteresowaniom.	

W	jaki	sposób	kontrolować	pliki	cookie	

Istnieje	kilka	możliwości	pomocnych	w	zarządzaniu	plikami	cookie	na	danym	urządzeniu.	W	dowolnym	momencie	
można	 zmienić	 ustawienia	 przeglądarki,	 co	 najprawdopodobniej	 zmieni	 też	 warunki	 korzystania	 z	 niektórych	
serwisów	 internetowych	 wymagających	 instalacji	 plików	 cookie.	 Stosując	 się	 do	 poniższych	 instrukcji,	 można	 w	
dowolnym	momencie	zmodyfikować	wytyczne	dotyczące	plików	cookie.	

Zgoda	na	obsługę	plików	cookie	

Zapisanie	pliku	cookie	na	urządzeniu	zależy	od	wyboru	dokonanego	przez	użytkownika	oraz	przeglądarki,	na	którą	
wyrażono	 ewentualną	 zgodę.	 Jeżeli	 zezwolono	 na	 obsługę	 plików	 cookie,	 pliki	 te	 mogą	 być	 zapisywane	 na	
urządzeniu,	integrowane	z	przeglądanymi	stronami	internetowymi,	oraz	tymczasowo	przechowywane	w	specjalnym	
katalogu	na	urządzeniu	użytkownika.	Pliki	cookie	odczytywać	może	wyłącznie	podmiot	instalujący	je	na	urządzeniu.	

Blokowanie	plików	cookie	

Zablokowanie	plików	cookie	na	urządzeniu	 lub	usunięcie	uprzednio	zapisanych	plików	cookie	może	uniemożliwić	
korzystanie	 z	 niektórych	 funkcji	 witryny	 lub	 jej	 elementów	 wymagających	 obsługi	 tego	 typu	 technologii,	 np.	
automatyczne	wyświetlanie	strony	w	 języku	kraju,	z	którego	urządzenie	 łączy	się	z	 internetem.	Hanes	nie	ponosi	
odpowiedzialności	 za	 zmniejszenie	 funkcjonalności	 naszych	 serwisów	 internetowych	 wynikające	 z	 niemożności	
zapisywania	 lub	 odczytywania	 plików	 cookie	 niezbędnych	 do	 obsługi	 strony,	 w	 związku	 z	 ich	 usunięciem	 lub	
zablokowaniem.	

W	ustawieniach	przeglądarki	można	wybrać,	czy	pliki	cookie	będą	przechowywane	na	urządzeniu,	czy	też	odrzucane	
systematycznie	 lub	pojedynczo	przez	użytkownika.	Te	same	ustawienia	dają	możliwość	akceptacji	 lub	odrzucania	
plików	cookie	przed	ich	zapisaniem	na	urządzeniu.		

Każda	przeglądarka	 jest	 inna,	 ale	możliwości	 zarządzania	plikami	 cookie	najczęściej	opisane	 są	w	menu	pomocy.	
Poniżej	 przedstawiono	 dodatkowe	 wytyczne.	 Zmiana	 tych	 ustawień	 nie	 zapobiegnie	 wyświetlaniu	 reklam	 na	
urządzeniu,	 a	 jedynie	 zablokuje	 obsługę	 technologii	 dopasowujących	 materiały	 reklamowe	 do	 zainteresowań	
użytkownika	i	historii	nawigacji.	

Przeglądarka	
internetowa	

W	jaki	sposób	dokonać	wyboru	

Internet	 Explorer	
TM	

• Wybierz	menu	„Narzędzia”,	następnie	„Opcje	internetowe”	
• Kliknij	zakładkę	„Prywatność”	(lub	„Poufność”)	
• Wskaż	wybrany	poziom	za	pomocą	kursora	 i	 kliknij	przycisk	 „Zaawansowane”,	by	 spersonalizować	

sposób	zarządzania	plikami	cookie	
Firefox	TM	 • Kliknij	„Narzędzia”	>	„Preferencje”,	a	następnie	menu	„Opcje”	

• Kliknij	zakładkę	„Prywatność”	
• W	polu	„Przechowuj	do”	wybierz	„Użyj	ustawień	użytkownika”	
• Ustaw	wybrany	tryb	zarządzania	plikami	cookie	

Safari	TM	 • W	menu	górnym	wybierz	przycisk	„Edytuj”	
• Z	wysuwanego	menu	wybierz	„Preferencje...”	
• Wybierz	ikonę	„Bezpieczeństwo”	
• Upewnij	się,	że	w	opcji	„Akceptuj	pliki	cookie”	zaznaczono	„Zawsze	lub	Tylko	z	odwiedzonych	witryn”,	

by	akceptować	obsługę	plików	cookie	
Chrome	TM	 • Wybierz	menu	„Opcje”	>	„Zaawansowane”	



• Kliknij	„Ustawienia	treści”	w	zakładce	„Prywatność”	
• Sekcja	„Pliki	cookie”	

Opera	TM	 • Wybierz	„Plik”	>	menu	„Preferencje”	
• Prywatność	

	
W	celu	 lepszego	 rozumienia	 sposobu	 korzystania	 z	 naszych	 serwisów	 internetowych	 przez	 użytkowników,	 nasze	
witryny	korzystają	z	technologii	Google	Analytics.	By	wycofać	zgodę	na	obsługę	Google	Analytics	odwiedź	adres:	

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en	

Zachęcamy	 również	 do	 odwiedzenia	 poniższych	 stron	 internetowych,	 na	 których	 zamieszczono	 dalsze	wytyczne	
dotyczące	zarządzania	ustawieniami	przeglądarki:	

http://www.civicuk.com/cookie-law/browser-settings	

http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/	

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/	

http://www.aboutcookies.org/DEFAULT.ASPX?page=1	

Jeżeli	z	urządzenia	korzysta	więcej	niż	jedna	osoba,	bądź	na	urządzeniu	zainstalowano	więcej	niż	jedną	przeglądarkę,	
nie	możemy	zapewnić,	że	nasze	usługi	i	reklamy	dostosowane	do	danego	urządzenia	będą	wyświetlane	zgodnie	z	
preferencjami	 takiego,	 a	 nie	 innego	 użytkownika.	 Dzieląc	 urządzenie	 z	 innymi	 pamiętaj,		
że	do	ciebie	należy	skonfigurowanie	ustawień	przeglądarki	w	zakresie	obsługi	plików	cookie.	

Inne	technologie	

Poza	plikami	cookie	korzystamy	z	innych	technologii,	takich	jak	sygnały	nawigacyjne	(web	beacons)	i	JavaScript,	które	
ułatwiają	 nam	 obsługę	 funkcji	 naszej	Witryny.	 Zgodnie	 z	 obowiązującym	 prawem,	 nasze	Witryny	mogą	 również	
zawierać	wtyczki	z	sieci	społecznościowych	lub	stron	trzecich,	takie	jak	przycisk	„Lubię	to”	z	serwisu	Facebook.			

Za	zgodą	użytkownika	lub	zgodnie	z	obowiązującym	prawem,	wtyczki	te	mogą	wysyłać	informacje	do	strony	będącej	
dostawcą	 wtyczki,	 nawet	 jeżeli	 użytkownik	 nie	 korzysta	 z	 wtyczki	 bezpośrednio.	 Dane	 wysyłane	 w	 ten	 sposób	
zawierają	adres	IP,	informacje	o	przeglądarce	i	urządzeniu,	oraz	adres	odwiedzanej	części	naszej	Witryny.		

Kliknięcie,	 użycie	 lub	 załadowanie	 wtyczki	może	 również	 spowodować	 zapisanie,	 odczytanie	 i	 przesłanie	 plików	
cookie	na	urządzenie.	Takie	pliki	cookie	mogą	zawierać	unikalny	identyfikator	przypisany	użytkownikowi	przez	dany	
serwis	 społecznościowy.	 Ładowanie,	 funkcjonalność	 i	 obsługa	 wtyczek	 podlegają	 postanowieniom	 polityki	
prywatności	oraz	regulaminowi	strony	trzeciej	będącej	dostawcą	wtyczki.		

	
Zmiany	niniejszej	Polityki	

Niniejsza	Polityka	Prywatności	może	ulec	zmianie.	Wszystkie	zmiany	i	aktualizacje	publikujemy	na	naszych	witrynach.	
O	 wszelkich	 zmianach	 informujemy	 użytkowników	 z	 odpowiednim	 wyprzedzeniem,	 ale	 zalecamy	 regularne	
odwiedzanie	tej	strony	w	celu	zasięgnięcia	wiedzy	o	tym,	w	jaki	sposób	wykorzystujemy	dane	użytkowników.		

	

Ostatnia	aktualizacja:	maja	2018	


