
POLITYKA COOKIES strony www.bionikaurody.pl  

 
Ze względu na fakt, iż w serwisie dostępnym pod adresem www.bionikaurody.pl, używamy narzędzi badających 
ruch użytkowników na stronie, wypełniamy obowiązek informacyjny w zakresie polityki prywatności. 
Administratorem plików cookies Użytkowników serwisu www.bionikaurody.pl  jest IMVELO Adam Bielinis z siedzibą 
we Wrocławiu, kod pocztowy 51-169, ul. Rafała Wojaczka 3d. 

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE 
PLIKI COOKIES 
Dane te, są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, która jest udzielana poprzez kliknięcie 
przycisku OK/Wyrażam zgodę przy informacji o wykorzystywaniu plików cookies. Informacja ta wyświetla się, gdy 
Użytkownik pierwszy raz odwiedza serwis www.bionikaurody.pl, niezależnie od strony, od której rozpoczyna 
przeglądanie serwisu. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane były przetwarzane, rezygnuje z przeglądania 
zasobów serwisu. 

Kiedy zbieramy cookies? W momencie wejścia do serwisu z jakiegokolwiek urządzenia pobierane są informacje 
takie, jak: typ przeglądarki, system operacyjny, z jakiego korzysta Użytkownik, a także dane o ilości Użytkowników 
i czasie, w jakim korzystają z serwisu oraz o stronach, jakie tu przeglądają. Te dane w postaci niewielkich plików 
tekstowych zostają zapisane i są przechowywane w pamięci urządzenia. Są w 100% nieszkodliwe, nie stanowią 
danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie pozwalają zidentyfikować 
Użytkownika, jednak Użytkownik ma prawo nie chcieć ich udostępniać. Tylko administrator plików cookies ma do 
nich dostęp. 
 
Co to są cookies? Obejrzyj film www.youtube.com/watch?v=nqM1_D1G-RY 

Po co nam te dane? Wykorzystujemy dane czysto statystycznie, by sprawdzić, np. jakie informacje cieszą się 
największym zainteresowaniem. Dzięki temu możemy wzbogacać zasoby strony www.bionikaurody.pl o treści, 
których poszukują Użytkownicy. 

Systemowo, cookies dzielą się na: 

 stałe (pozostają w komputerze/tablecie/smartfonie użytkownika przez określony czas) 
 sesyjne (zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji i są usuwane po jej 

zakończeniu) 
 pochodzące od partnerów zewnętrznych (np. Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Moment, 

Versum, Google Analytics, Google Maps itp.). 

Dane te pozwalają na utrzymanie sesji, prawidłowe działanie i wyświetlanie serwisu na ekranach Użytkowników, 
skuteczne cofanie się do oglądanych wcześniej stron, a także umożliwiają wyświetlanie mapy dojazdu do salonu 
Bionika Urody, filmów zamieszczonych w serwisie YouTube oraz integrowanie serwisu z mediami 
społecznościowymi czy rezerwacją online. 

Na jakiej podstawie je przetwarzamy? Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy 
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. 
 
Jak zarządzać plikami cookies? 
Tymi danymi Użytkownicy mogą także łatwo zarządzać osobiście, na przykład poprzez zmianę ustawień swojej 
przeglądarki lub usunięcie przechowywanych cookies. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z niektórych 
serwisów może być wtedy utrudnione lub nawet całkiem niemożliwe. Aby znaleźć informacje o tym, jak wyłączyć 
pliki cookies, kliknij przycisk “Pomoc” w przeglądarce, więcej informacji jak wyłączyć cookies znajdziesz np. na You 
Tube wpisując w wyszukiwarkę „jak wyłączyć cokkies w przeglądarce ….” tu wpisujesz nazwę swojej przeglądarki 
internetowej.  


