Polityka cookies serwisu Betlewski.com
Niniejsza Polityka cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika,
gromadzonych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz przechowywania i dostępu
do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, przez „Betlobag” Adam Betlewski z siedzibą
w Warszawie.
Witryna internetowa betlewski.com korzysta z tzw. plików cookies oraz innego rodzaju technologii
monitorujących zachowanie użytkownika o zbliżonym charakterze. Pliki cookies, (tzw. „ciasteczka”) to
małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane w pamięci urządzenia
końcowego (np. smartfon), zawierające informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego
przez użytkowników tych urządzeń. Pliki cookies zapewniają prawidłowe działanie Sklepu oraz
wspierają korzystanie z jego funkcjonalności. Niektóre cookies zapisują dane statystyczne oraz
pomagają w dostarczaniu użytkownikom spersonalizowanych treści.

Definicje
1. Administrator – oznacza „Betlobag” Adam Betlewski z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Trakt
Brzeski 35, 05-077 Warszawa, NIP: 1132714760, REGON: 142528314.
2. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Serwisu i przepisami
prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o
świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym podmiot zarejestrowany w Serwisie, jak i podmiot
niezarejestrowany i korzystający z Serwisu.
3. Dane osobowe – oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej w sposób bezpośredni lub pośredni, poprzez identyfikator taki jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość
osoby fizycznej.
4. Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.
5. Udostępnienie danych Zaufanym Partnerom – oznacza udostępnienie danych osobowych
zaufanym partnerom Administratora oraz przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych,
marketingowych,
6. Cookies/ciasteczka - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze
stron internetowych Serwisu.
7. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

8. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
9. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis
internetowy, działający w domenie www.betlewski.com.
10. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje
dostęp do Serwisu.
11. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rodzaje wykorzystywanych cookies
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności
tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować
oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu
Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Użytkownik ma możliwość ograniczenia
lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji,
korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików
cookies.
W zależności od czasu przechowywania plików, możemy wyróżnić następujące pliki cookies:
1. cookies tymczasowe (sesyjne), czyli pliki przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które
usuwane są automatycznie po zakończeniu korzystania z Serwisu;
2. cookies stałe, czyli pliki zapisywane w pamięci Urządzeniu Użytkownika na dłużej, które
umożliwiają nam m.in. zapamiętanie preferowanych ustawień, co ułatwia korzystanie z Serwisu.
Pozostają tam do momentu ich skasowania.
W zależności od właściciela plików, możemy wyróżnić następujące pliki cookies:
1. cookies własne, czyli pliki umieszczane na urządzeniu użytkownika bezpośrednio przez ich
wydawcę tj. właściciela Sklepu internetowego;
2. cookies stron trzecich, czyli pliki wysyłane za pośrednictwem Serwisu przez inne podmioty np.
platformy społecznościowe.
W zależności od celu stosowania plików cookies:
1. niezbędne pliki cookies, czyli pliki zapewniające prawidłową obsługę Serwisu oraz uproszczenie
procesu złożenia zamówienia (utrzymanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie zawartości koszyka).
Tego typu plików cookie nie można dezaktywować, ponieważ skutkowałoby to ograniczeniem
funkcjonalności strony internetowej. Dane te nie przechowują żadnych danych osobowych, gdyż ich
funkcja ogranicza się do określenia ustawień ochrony danych, logowania lub wypełniania formularzy;
2. funkcjonalne pliki cookies, czyli pliki umożliwiające korzystanie ze wszystkich usług dostępnych w
Serwisie, w tym dostarczanych przez strony trzecie, a także pliki służące do celów analitycznych i
optymalizacyjnych. Tego typu pliki przechowują informacje o popularności poszczególnych podstron,
sposobie korzystania z witryny przez użytkownika, co umożliwia m.in. dostosowanie nawigacji

Serwisu do potrzeb użytkownika. Pliki te umożliwiają tworzenie statystyk oraz analiz skuteczności
prowadzonych działań marketingowych. Funkcjonalne pliki cookies nie zawierają informacji
umożliwiających identyfikację użytkownika;
3. marketingowe pliki cookies, czyli pliki które umożliwiają dostosowanie treści marketingowych
wyświetlanych przez nas bądź naszych partnerów do potrzeb użytkownika, a także integrację Sklepu z
usługami zewnętrznymi. Pliki tego typu nie przechowują bezpośrednio informacji o danych
osobowych użytkownika, a służą jedynie do identyfikacji przeglądarki.

Cele wykorzystywanych cookies
Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
1. Konfiguracji serwisu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej,
dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w
zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
- zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, - rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
2. Prawidłowej obsługi Serwisu i uproszczenia procesu zakupowego:
- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację
autentyczności sesji przeglądarki,
- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
- działań reklamowych oraz marketingowych, także prowadzonych przez współpracujące z nami sieci
reklamowe; w tym dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do jego
preferencji, zainteresowań,
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
- poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiającej w szczególności weryfikację źródeł
przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
- tworzenia anonimowych statystyk oglądalności witryny, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich

struktury i zawartości, a także analizowania skuteczności prowadzonych działań reklamowych i
marketingowych.
5. Świadczenia usług reklamowych
- dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z
zewnętrznego serwisu internetowego:
- www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
- www.youtube.com [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w Iralndii]
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w Iralndii],
- Yandex Metrica [administrator cookies: Yandex Oy z siedzibą w Iralndii],
- Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
c) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia
internetowej reklamy:
- Google AdSense [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w Iralndii]
- Sieć reklamowa [administrator cookies: : Google LLC z siedzibą w Iralndii]
Informacje co do zakresu wykorzystania danych oraz kontroli danych gromadzonych w związku z
integracją sklepu z partnerami zewnętrznymi, możesz znaleźć na stronach poszczególnych partnerów:
- Google (cookies dostarczane przez Google LLC i podmioty powiązane z Google LLC, w tym w
szczególności Google Ireland Limited): informacje o korzystaniu z danych przez Google znajdziesz
tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl
Aby zablokować korzystanie z Google Analytics możesz również skorzystać z wtyczki dostępnej do
pobrania tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
- Yandex Metrica (cookies dostarczane przez Yandex Oy i podmioty powiązane z Yandex Oy):
informacje na temat przetwarzania danych przez Yandex znajdziesz tutaj:
https://yandex.com/legal/confidential/. Aby zablokować gromadzenie przez Yandex danych, możesz
skorzystać z wtyczki dostępnej do pobrania tutaj: https://yandex.com/support/metrika/general/optout.html
- Facebook Ireland Ltd: Informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook znajdziesz tutaj:
https://www.facebook.com/privacy/explanation. Jeżeli chcesz zarządzać sposobem, w jaki Facebook
wykorzystuje dane z serwisów zewnętrznych dla wyświetlania reklam na portalu Facebook, kliknij w
link: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
- Twitter International Company: informacje na temat wykorzystywania danych przez Twitter
znajdziesz tutaj: https://twitter.com/en/privacy. Jeżeli chcesz wiedzieć w jaki sposób zarządzać
sposobem wykorzystywania przez Twitter Twoich danych w celach reklamowych, wejdź tutaj:
https://business.twitter.com/en/help/troubleshooting/how-twitter-ads-work.html.

- TikTok Technology Limited: informacje na temat wykorzystywania danych przez TikToka znajdziesz
tutaj: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl. Informacje odnośnie tego, w jaki sposób
możesz wyłączyć wyświetlanie spersonalizowanych reklam przez TikToka znajdziesz w ww. polityce
prywatności TikToka w rozdziale 1. Rodzaje wykorzystywanych przez nas danych osobowych,
podrozdział Informacje pochodzące od stron trzecich.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia
Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za
pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą
zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies
na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może odpowiednio dostosować ustawienia plików cookie, wybierając „Pozwól mi
wybrać” w oknie „Jak używamy plików cookies”, które wyświetla się w witrynie zawsze w przypadku
pierwszej wizyty Użytkownika na stronie bądź dezaktywacji plików cookies za pośrednictwem
przeglądarki internetowej.
3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej Serwisu.

Bezpieczeństwo
1. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony
udzielonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania z Serwisu, podejmując w
tym celu wszelkie niezbędne działania.
2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.
3. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi
Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.
4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały
gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy
przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
5. Administrator wprowadził szyfrowanie danych, w celu zminimalizowania skutków ewentualnego
naruszenia bezpieczeństwa danych.
6. Użytkownik powinien dbać o poufność utworzonego przez siebie loginu i hasła, nie udostępniając
ich osobom trzecim. Administrator zaleca wylogowanie się przez Użytkownika po zakończeniu
korzystania z Serwisu.

Pozostałe informacje
1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane poprzez profilowanie, w celu dopasowania
zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator, na podstawie informacji
dotyczących przeglądanych przez Użytkownika materiałów w Serwisie, może w sposób
zautomatyzowany przedstawiać Użytkownikowi spersonalizowaną ofertę dotyczącą dostępnych
nagród. Profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób
wpływać na sytuację Użytkownika.
2. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji
międzynarodowej.

Kontakt
„Betlobag” Adam Betlewski
ul. Trakt Brzeski 35 05-077 Warszawa
e-mail: kontakt@betlewski.com

