
 
 

Brick Award 2021 

POLITYKA COOKIES 

Strona internetowa konkursu Brick Award 2021 – edycja polska 

 

Zasady opisane w niniejszym dokumencie określają przechowywanie i dostęp do informacji na 

Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług żądanych przez 

Użytkownika i świadczonych drogą elektroniczną przez Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o 

z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem strony internetowej konkursu Brick Award 2021. 

 

1. Definicje 

a) Administrator - Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o adres: 03-736 Warszawa, Plac 

Konesera 8 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 000088098, o kapitale zakładowym 374.324.808 zł, NIP 8411003837 która jako administrator 

strony internetowej: brickaward.pl,  przetwarza dane osobowe Użytkowników; 

b) Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona pod adresem: brickaward.pl; 

c) Cookies – oznacza dane informatyczne (niewielkie pliki tekstowe) zapisywane  i przechowywane 

przez przeglądarkę internetową na Urządzeniach, Strona Internetowa wykorzystuje pliki: 

a. Cookies Własne – oznacza dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez 

przeglądarkę, związane ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną za 

pośrednictwem Strony Internetowej, są one wymagane do poprawnego  działania Strony 

Internetowej. 

b. Cookies Zewnętrzne/analityczne – oznacza Cookies zapisywane przez Stronę Internetową 

na urządzeniu końcowym przez partnerów Administratora, służących do analizy ruchu na 

stronie np. Google Analytics. 

d) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje 

dostęp do Strony Internetowej; 

e) Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta ze Strony Internetowej. 

 

2. Jakie rodzaje plików Cookies i jak długo są wykorzystywane przez Administratora? 

Pliki Cookies stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. 

Za pośrednictwem tych plików nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów, 

innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Zastosowanie plików Cookies 

pozwala zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę 
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Internetową i Platformę w sposób indywidualny dla każdego Użytkownika. Pliki Cookies zawierają informacje 

o nazwie domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu, a także przypisaną 

wartość. 

Każdy ze stosowanych plików cookies ma swój okres przechowywania, po upływie którego wygasają 

automatycznie. Okres przechowywania zależny jest od funkcji, jaką spełnia dane cookie. Niektóre są 

aktywne wyłącznie przez czas trwania sesji Twojej przeglądarki (sesyjne) inne mogą być przechowywane 

przez dłuższy czas (trwałe). 

Poniżej znajdziesz pliki Cookies wykorzystywane przez Stronę internetową, wraz z czasem ich 

przechowywania: 

Nazwa  “cookie” Typ 

(trwałe czy sesyjne) 

Czy cookie własne czy 

podmiotu trzeciego 

oraz sposób działania 

cookie 

Ważność cookie 

_ga Cookie - Trwałe Google Analytics 2 lata 

_gat_gtag_UA-

35501315-7 

Cookie - Trwałe Google Analytics 1 min 

 

3. W jakim celu wykorzystujemy pliki Cookies? 

Cookies są wykorzystywane przez Administratora dla niżej wskazanych celów: 

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony Internetowej 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

b) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Strony Internetowej poprzez 

dostosowanie ich zawartości do preferencji Użytkownika. W szczególności pliki te pozwalają 

rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę 

Internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

c) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej polegającego na przetwarzaniu 

określonych informacji adekwatnie do celu, dla którego zostały zebrane; 

 

4. Z jakich technologii dostarczanych przez dostawców zewnętrznych korzystamy? 

W ramach programu, korzystamy wyłącznie z usług jednego dostawcy zewnętrznego. 

Google Analytics 

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 
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Korzystamy z funkcjonalności dostarczanych przez Google Analytics w celu zbierania anonimowych danych 

dotyczących odwiedzin Użytkownika na naszej Stronie internetowej. Analizujemy jakie strony odwiedzał, jak 

dużo czasu poświęcił na wizytę, w jaki sposób poruszał się po stronie. To umożliwia nam stworzenie 

statystyk, dzięki którym mamy większy wgląd w oddziaływanie naszej Strony internetowej na Użytkowników, 

co przekłada się na możliwość lepszego jej dopasowania do potrzeb Użytkowników.  

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć pod tym linkiem: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

 

5. Jak określić warunki przechowywania lub uzyskania dostępu przez Cookies? 

Użytkownik może samodzielnie dostosować ustawienia dotyczące plików Cookies, wskazując warunki ich 

przechowywania, a także uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których 

mowa powyżej, Użytkownik może dokonać w opcjach przeglądarki internetowej  oraz za pomocą narzędzia 

Ustawienia Zaawansowane, dostępnego bezpośrednio na Stronie Internetowej.  

Ustawienia mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w 

ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na 

Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobów obsługi plików Cookies 

w przeglądarkach dostępne są w ustawieniach oprogramowania właściwej przeglądarki internetowej. 

W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki 

internetowej lub za pomocą narzędzia Ustawienia Zaawansowane, dostępnego na Stronie Internetowej.  

 

6. Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce? 

Możliwość i sposób wyłączenia Cookies uzależniony jest od wykorzystywanej przeglądarki. Poniżej 

wskazujemy adresy stron twórców, na których została opisana możliwość wyłączenia plików Cookies: 

a) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek  

b) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647  

c) Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies  

d) Internet Explorer 9 i 10: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-

files-in-internet-explorer 

e) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html  

f) Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 

 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl
http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
http://support.apple.com/kb/ph5042
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7. Czy mogę zablokować zbieranie danych przez dostawców zewnętrznych? 

Tak, dostawca, z którego usług korzystamy udostępnił narzędzie pozwalające na zarządzanie 

wykorzystaniem przez nich danych osobowych Użytkownika. Poniżej zamieszczamy odnośnik do tego 

narzędzia. 

Google Analytics Opt – out 

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

 

 

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

