
POLITYKA PLIKÓW COOKIES KEINO GRUPA SP. Z O.O.  

 

„Polityka” 

 

Wstęp:  

1. Właścicielem strony internetowej oraz administratorem danych osobowych użytkowników 

jest KEINO GRUPA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Spokojna 5, 01-044 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000535851, NIP: 7010456633, REGON: 360374724, o 

kapitale zakładowym 5.000,00 zł („Spółka” lub „Administrator”).  

2. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych oraz stosowaniem 

plików cookies możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail: 

biuro@keinogrupa.pl lub kierując pismo na adres korespondencyjny Spółki wskazany w pkt 

1 powyżej.  

3. Polityka ma na celu objaśnienie czym są pliki cookies, jakie pliki są stosowane w ramach 

strony internetowej oraz w jaki sposób użytkownik może wpływać na ich zastosowanie.  

4. Ta strona stosuje pliki cookies w szczególności w celu monitorowania i sprawdzenia, w jaki 

sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby uprawniać funkcjonowanie serwisu 

zapewniając efektywną i intuicyjną nawigację. Stosowane przez nas pliki cookies mają na 

celu przede wszystkim zwiększyć komfort użytkowania naszej strony. Niektóre ze 

stosowanych przez nas plików cookies wspierają nas w tworzonych treściach 

marketingowych.  

5. Zastrzegamy, że Polityka może zostać w dowolnym momencie zmieniona. Zmiany stają się 

skuteczne z chwilą ich publikacji na stronie internetowej, w zakładce „Polityka Cookies”. W 

przypadku istotnych zmian, wejdą one w życie z upływem 7 (słownie: siedmiu) dni od ich 

opublikowania w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.  

6. Administrator rekomenduje użytkownikom regularne śledzenie zmian Polityki.  

7. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na warunki zawarte w treści Polityki.  

8. Pozostałe kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników zostały 

zawarte w Polityce Prywatności dostępnej w zakładce „Polityka Prywatności”. Zachęcamy 

do zapoznania się z jej treścią.  

 

1. Czym są pliki cookies i jak działają?  

Pliki cookies, czyli tzw. „ciasteczka” stanowią pliki tekstowe zawierające małe ilości informacji. 

Są one pobierane na urządzenie użytkownika w momencie odwiedzania przez niego stron 

internetowych. Przy każdej kolejnej wizycie użytkownika na danej stronie internetowej, pliki 

cookies przesyłane są wstecznie do pierwotnej strony, która je wykrywa. Są one pożyteczne, 

ponieważ umożliwiają stronie identyfikację urządzenia użytkownika, a co za tym idzie, 

dostosowywanie treści do preferencji użytkowników, dzięki czemu strona może się rozwijać.  

 

2. Czy pliki cookies są niebezpieczne?  

Plików cookies nie można wykorzystać do rozpowszechniania wirusów, a większość przeglądarek 

internetowych umożliwia użytkownikom określanie własnych ograniczeń, preferencji i zasad w 

odniesieniu do stosowania plików cookies zapisywanych na dyskach twardych urządzeń. W naszej 

mailto:biuro@keinogrupa.pl


ocenie pliki cookies nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników, bowiem pliki cookies nie mogą 

oddziaływać na dysk twardy, co oznacza, że nie mogą one odczytywać żadnych innych informacji 

zapisanych na nim. Pliki cookies zawierają wyłącznie taką ilość informacji, które opublikowano na 

określonej stronie internetowej, a następnie przekierowują je na serwer.  

 

3. Jakie informacje gromadzą pliki cookies?  

Informacje gromadzone przez pliki cookies obejmują w szczególności: informacje o systemie 

operacyjnym i przeglądarce internetowej, przeglądane podstrony, czas spędzony na stronie, 

przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, źródło, z którego użytkownik przechodzi do 

strony, przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, język i rodzaju systemu 

operacyjnego.  

Informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies nie umożliwiają bezpośredniej 

identyfikacji użytkownika. Co więcej, nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi.  

Z uwagi na to, że informacje te gromadzone są częściowo przez zewnętrzne narzędzia, z których 

korzystamy (o których poniżej), są one przetwarzane również przez dostawców narzędzi na 

zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Zachęcamy do zapoznania się 

z ich treściami.  

 

4. Rodzaje plików cookies  

Stosowane w ramach witryny pliki cookies można podzielić na kilka kategorii, w zależności od 

celu, jaki realizują. Są to:  

 

(a) niezbędne pliki cookies (Cookies funkcyjne)  

Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies są niezbędne do funkcjonowania strony i 

nie mogą zostać wyłączone, ponieważ umożliwiają użytkownikom poruszanie się po stronie i 

korzystanie z jej funkcjonalności. W ramach tych plików zapisywane są również zdefiniowane 

przez użytkownika ustawienia cookies. Działanie to opieramy na uzasadnionym interesie 

Administratora polegającym na obowiązku rozliczalności w zakresie posiadanych zgód na 

przetwarzanie danych osobowych, odpowiednio do Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

 

(b) pliki cookies podmiotów trzecich 

Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies zapewniają nam dodatkowe 

funkcjonalności strony i są zapewniane przez podmioty trzecie. Wykorzystywanie tego rodzaju 

plików cookies zostało opisane w lit. (c), (d) i (e) poniżej.  

 

(c)  niezbędne pliki cookies - YouTube  

W ramach niezbędnych plików cookies dokonaliśmy zintegrowania filmu zamieszczonego w 

serwisie YouTube z naszą startową stroną internetową. Serwis YouTube obsługiwany jest przez 

Google LLC. Wideo, o którym mowa powyżej, jest przechowywane na stronie 

https://www.youtube.com, jednak można je odtwarzać bezpośrednio z poziomu naszej strony. Film 

został przez nas osadzony w tzw. trybie rozszerzonej prywatności, co oznacza, że żadne pliki 

cookies nie są zapisywana na urządzeniu użytkownika, a Google LLC nie gromadzi jakichkolwiek 

informacji na temat użytkownika, jeżeli nie odtworzy on filmu.  

https://www.youtube.com/


W momencie odtworzenia filmu, YouTube zapisuje na urządzeniu użytkownika pliki cookies oraz 

otrzymuje informacje, że użytkownik odtworzył film z poziomu danej strony internetowej. W 

przypadku odtworzenia filmu w trybie zalogowania, Google LLC może bezpośrednio 

przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do konta użytkownika.  

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Google przyporządkowało informacje zbierane w trakcie odtwarzania 

filmu bezpośrednio w Państwa profilach, zachęcamy do wylogowania się ze swojego konta przed 

odtworzeniem filmu. Ponadto, mogą Państwo uniemożliwić załadowanie na naszej stronie wtyczek 

stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarek.  

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez serwis 

YouTube mogą Państwo znaleźć w polityce prywatności YouTube. Znajdziecie tam Państwo 

również dodatkowe informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności. 

Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią pod adresem: https://policies.google.com/privacy.  

 

(d) analiza oraz ocena wydajności – (cookies analityczne – dodatkowe)  

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google Analytics Google LLC 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie 

realizujemy opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na analizie 

zachowania użytkowników na Stronie w celu jej optymalizacji.  

W każdej chwili możecie Państwo sprzeciwić się takim działaniom wyłączając pliki cookies Google 

Analytics z wykorzystaniem narzędzia dostępnego po kliknięciu w link "Ustawienia cookies", który 

dostępny jest w stopce strony.  

W ramach tego narzędzia nie gromadzimy jakichkolwiek danych pozwalających Państwa 

bezpośrednio zidentyfikować. Pliki analityczne pozwalają nam w szczególności na zbieranie 

informacji na temat liczby wizyt na naszej stronie oraz ich źródła i są wykorzystywane w celu 

poprawy działania strony.  

Odwiedzając po raz pierwszy stronę decydujecie się Państwo na wyrażenie zgody na korzystanie 

przez nas z tego narzędzia. Proszę pamiętać, że Swoją decyzję możecie Państwo w każdej chwili 

zmienić wchodząc w zakładkę „Ustawienia cookies”.  

Google Analytisc w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony. 

Zgromadzone w tej sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google w Stanach 

Zjednoczonych.  

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Państwa adres IP jest skracany przed 

przekazaniem dalej.  

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez Google 

mogą Państwo znaleźć w polityce prywatności Google. Znajdziecie tam Państwo również 

dodatkowe informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności. 

Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią pod adresem: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245.  

Informujemy jednak, że jeżeli zablokujecie Państwo te pliki cookies nie będziemy mieli informacji 

o Państwa wizycie na stronie i w związku z tym nie będziemy mogli jej wykorzystać w celu 

ulepszenia jej działania.  

 

(e) Analiza oraz umożliwienie dostosowania działań promocyjnych (Cookies marketingowe 

- dodatkowe)  

Korzystamy z narzędzia Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel) zapewnianego przez Meta Platforms, 

Inc., 1601 Willow Road Menlo park, CA 94025, USA. Działania w tym zakresie, tj. w zakresie 

https://policies.google.com/privacy
https://support.google.com/analytics/answer/6004245


korzystania z ww. narzędzia, realizujemy opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie 

polegającym na marketingu produktów lub usług Administratora.  

W celu kierowania do Państwa spersonalizowanych treści marketingowych pod kątem zachowań 

na naszej stronie zaimplementowaliśmy Pixel Meta, który w sposób automatyczny gromadzi 

informacje o Państwa korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych podstron.  

W ramach tego narzędzia nie gromadzimy jakichkolwiek danych pozwalających Państwa 

bezpośrednio zidentyfikować. Pliki marketingowe pozwalają nam wyłącznie na zbieranie 

informacji na temat aktywności użytkowników na stronie internetowej, w szczególności w 

odniesieniu do aktywności dotyczącej wyświetlania zawartości określonej podstrony.  

W każdej chwili możecie Państwo sprzeciwić się takim działaniom wyłączając marketingowe pliki 

cookies z wykorzystaniem narzędzia dostępnego po kliknięciu w link "Ustawienia cookies", który 

dostępny jest w stopce strony.  

Odwiedzając po raz pierwszy stronę decydujecie się Państwo na dobrowolne wyrażenie zgody na 

korzystanie przez nas z tego narzędzia, a także na przetwarzanie danych osobowych 

zgromadzonych w związku z jego wykorzystaniem. Proszę pamiętać, że swoją decyzję możecie 

Państwo w każdej chwili zmienić wchodząc w zakładkę „Ustawienia cookies”.  

Informujemy ponadto, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami na 

Państwa temat zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i 

wykorzystywać je do innych celów niż cele realizowane przez Administratora. Takie działania 

Facebooka nie są już od nas zależne. Wskazujemy jednak, że poziomu własnego konta na portalu 

Facebook mogą Państwo zarządzać ustawieniami prywatności. Cel i zakres gromadzenia danych 

oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Meta Platforms, jak również możliwość 

kontaktu oraz prawa, które przysługują Państwu w tym zakresie oraz możliwość dokonania 

ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności 

Facebook. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią pod adresem: 

https://free.facebook.com/privacy/policy/.  

 

5. Jakie pliki cookies stosujemy w ramach naszej strony?  

W tabeli poniżej zawarliśmy zestawienie plików cookies stosowanych na naszej stronie 

internetowej.  

 

Nazwa pliku cookie Opis Funkcje Czas przechowywania Obligatoryjność 

Niezbędne pliki cookies 

AP_ALLOW 
Niezbędne pliki 

cookies  

Jest to cookie, który 

zapamiętuje ustawienia 

użytkownika  

nie wygasa  TAK  

AP_ANALYTICS 
Niezbędne plki 

cookies  

Jest to cookie, które 

zapamiętuje wyrażenie 

zgody na analityczne pliki 

cookies  

nie wygasa TAK  

https://free.facebook.com/privacy/policy/


VISITOR_INFO1_LIVE 

Niezbędne pliki 

cookies, pliki 

podmiotów 

trzecich; 

YouTube  

Jest to cookie, który 

umożliwia odtworzenie 

filmu zamieszczonego w 

serwisie YouTube 

bezpośrednio na naszej 

stronie internetowej  

6 miesięcy  

TAK/NIE  

 

Uzależnione od 

ustawień 

użytkownika w 

przeglądarce, z 

której korzysta.  

 

YSC  

Niezbędne pliki 

cookies, pliki 

podmiotów 

trzecich; 

YouTube 

Jest to cookie, który 

umożliwia odtworzenie 

filmu zamieszczonego w 

serwisie YouTube 

bezpośrednio na naszej 

stronie internetowej 

do zakończenia sesji  

TAK/NIE  

 

Uzależnione od 

ustawień 

użytkownika w 

przeglądarce, z 

której korzysta. 

Dodatkowe pliki cookies - analiza oraz ocena wydajności 

_ga 

Pliki cookies 

podmiotów 

trzecich; Google 

Analytics  

Umożliwia śledzenie 

ruchów na stronie  

2 lata od ustawienia lub 

uaktualnienia  
NIE  

_gat 

Pliki cookies 

podmiotów 

trzecich Google 

Analytics 

Umożliwia śledzenie 

ruchów na stronie  

2 lata od ustawienia lub 

uaktualnienia  
NIE  

_gid 

Pliki cookies 

podmiotów 

trzecich; Google 

Analytics  

Służy do rozróżniania 

użytkowników w serwisie  
24 godz.  NIE  

Dodatkowe pliki cookies – pliki marketingowe 

_fbp  

Pliki cookies 

podmiotów 

trzecich; Meta 

Pixel 

Ustawiany przez Facebooka 

w celu wyświetlania reklam 

(na Facebooku lub w sieci 

reklamowej)  

3 miesiące  NIE  

usida 

Pliki cookies 

podmiotów 

trzecich; Meta 

Pixel 

Ustawiany przez Facebooka, 

wykorzystywany poprzez 

gromadzenie kombinacji 

przeglądarki użytkownika i 

unikalnego identyfikatora w 

celu dostosowywania 

reklam do użytkowników 

do zakończenia sesji  NIE  

datr  

Pliki cookies 

podmiotów 

trzecich; Meta 

Pixel 

Ustawiany przez Facebooka, 

wykorzystywany poprzez 

identyfikację przeglądarki 

internetowej 

wykorzystywanej do 

łączenia się z Facebookiem, 

w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa 

2 lata od ustawienia lub 

uaktualnienia 
NIE 

 

Więcej informacji dot. plików: _ga, _gid, _gat znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod 

adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage   

Więcej informacji dot. plików: _fbp, usida, datr znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod 

adresem: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142


 

6. Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?  

Co do zasady z plików cookies korzystamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, z wyjątkiem 

plików cookies, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny.  

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony pozostają 

zablokowane do momentu wyrażenia przez Państwa zgody na korzystanie z nich. Podczas 

pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetla się Państwu komunikat zawierający pytanie odnośnie 

do wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies, które nie są niezbędne do 

funkcjonowania strony. W tym momencie możecie Państwo również dokonać odpowiednich 

modyfikacji zgodnych z Państwa preferencjami, mających na celu zarządzanie plikami cookies 

poprzez zdecydowanie, na które pliki cookies wyrażają Państwo zgodę, a które z nich chcą Państwo 

zablokować. Taką możliwość zapewnia mechanizm zarządzania plikami cookies dostępny po 

wyborze przycisku „Ustawienia cookies”, który jest dostępny przez cały czas korzystania przez 

Państwa z naszej strony.  

 

7. Czy mam wpływ na zapisywanie plików cookies?   

Oczywiście. Mogą Państwo zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach przeglądarki 

internetowej, z której Państwo korzystają oraz w ramach wdrożonego przez nas mechanizmu 

zarządzania plikami cookies dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce „Ustawienia 

cookies”. 

Większość przeglądarek umożliwia również korzystanie z trybu incognito. Pliki cookies, które 

zostały utworzone w ww. trybie są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.  

Wyłączenie lub ograniczenie plików cookies może jednak wpływać na funkcjonalności strony oraz 

powodować trudności w korzystaniu z niej.  

 

Postanowienia końcowe:  

1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce, jeżeli wymagać tego będą 

przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na stronie (np. rozwój funkcjonalności). Za każdym 

razem poinformujemy użytkowników o wszelkich zmianach oraz terminie ich wejścia w 

życie za pośrednictwem strony w zakładce „Polityka Cookies”, a w odpowiednich 

przypadkach zgłosimy je drogą elektroniczną osobom, których dane dotyczą.   

2. Użytkownika korzystającego z naszej strony obowiązuje aktualna treść Polityki.  


