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1. OZNACZENE ZARZĄDZAJACEGO 

Zarządzającym jest spółka Sisley Kosmetyki sp. z o.o. o kapitale zakładowym 50000 zł, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 7, Warszawa (00-
893), Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 116607, NIP 5272388044, REGON 015163160 (dalej "SISLEY"). 

2. CZYM JEST COOKIE? 
 
Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje z Twojej przeglądarki, głównie w 
formie plików cookies. Informacje te mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji lub Twojego urządzenia i są wykorzystywane głównie po to, 
aby strona działała zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Informacje te zazwyczaj nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika, 
ale mogą zapewnić bardziej spersonalizowane doświadczenia internetowe. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, możesz nie 
wyrazić zgody na niektóre rodzaje plików cookies.  

 

3. JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIES SĄ STOSOWANE I JAKIE JEST ICH PRZEZNACZENIE? 
 
SISLEY używa następujących rodzajów plików cookies: 
 
3.1 Niezbędne pliki cookies (podstawa prawna: uzasadnione interesy Sisley) 

Te pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Zazwyczaj są one 
ustawiane wyłącznie w odpowiedzi na działania użytkownika, które są równoznaczne z prośbą o usługi, takie jak ustawianie preferencji 
prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych 
plikach cookies, ale niektóre obszary witryny nie będą wtedy działać. Te pliki cookies nie przechowują żadnych informacji umożliwiających 
identyfikację osoby. 
 
3.2 ¨Wydajnościowe cookies (podstawa prawna: zgoda) 

Te pliki cookies pozwalają nam liczyć wizyty i źródła ruchu, abyśmy mogli mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Dzięki nim 
wiemy, które strony są najmniej i najbardziej popularne oraz jak odwiedzający poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje zbierane 
przez te pliki cookies są zagregowane i dlatego są anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookies, nie będziemy 
wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.  
 
3.3 Funkcjonalne pliki cookies (podstawa prawna: zgoda) 

Te pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapewnienie lepszej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być one ustawione przez nas 
lub przez osoby trzecie, których usługi dodaliśmy do naszych stron, takie jak usługa czatu lub odtwarzanie wideo... Jeśli nie zezwolisz na 
te pliki cookies, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą działać nieprawidłowo.  
 
3.4 Kierunkowe pliki cookies (podstawa prawna: zgoda) 

Te pliki cookies mogą być ustawione poprzez naszą witrynę przez naszych partnerów reklamowych. Mogą one być wykorzystywane przez 
te firmy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one 
bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na unikalnej identyfikacji Twojej przeglądarki i urządzenia internetowego. Jeśli 
użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, będzie miał do czynienia z mniej ukierunkowanymi reklamami.  
 
3.5 Pliki cookies mediów społecznościowych (podstawa prawna: zgoda) 

Odwiedzając stronę internetową i korzystając z funkcji sieci społecznościowych Facebook, Twitter, Youtube, strony trzecie mogą również 
używać plików cookies. Prosimy o uważne przeczytanie polityki dotyczącej danych osobowych i plików cookies w serwisach 
społecznościowych. SISLEY w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za zarządzanie danymi osobowymi na tych portalach 
społecznościowych i dlatego nie może być za to w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności.  
 
 

4. JAK DŁUGO COOKIES SĄ PRZECHOWYWANE?  

SISLEY przechowuje pliki cookies przez maksymalny okres trzynastu (13) miesięcy od daty wyrażenia przez Ciebie zgody, z 
zastrzeżeniem archiwizacji przez dłuższy czas obowiązujący w SISLEY z przyczyn prawnych. 



5. JAK ZAAKCEPTOWAĆ LUB ODRZUCIĆ PLIKI COOKIES?  

Możesz w każdej chwili zaakceptować lub odrzucić pliki cookies za pośrednictwem naszej platformy zarządzania plikami cookies. 

Możesz również zaakceptować lub odrzucić pliki cookies poprzez aktywację ustawień w swojej przeglądarce za pomocą menu pomocy 
przeglądarki.   

Wszelkie ustawienia, których możesz dokonać, będą prawdopodobnie modyfikować Twoją nawigację po stronie internetowej i mogą 
uniemożliwić dostęp do niektórych części strony. Jeśli nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookies, 
będą one tworzone podczas dostępu do strony. 

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem www.allaboutcookies.org. 

 

6. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA? 

 
Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (w szczególności RozporządzenieM (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), masz 
prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania, a także poinformowania nas o swoich dyspozycjach dotyczących losów Twoich danych po Twojej śmierci, 
poprzez wysłanie: 
- Wiadomość e-mail poprzez sekcję "Kontakt z nami" na stronie. 
- Listu na następujący adres: Sisley Kosmetyki Sp. z o. o. Aleja Stanów Zjednocznych 61, 04-036 Warszawa.  
 
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 
 
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 
 


