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Deklaracja o ochronie danych
Osoba odpowiedzialna w zakresie znaczenia Podstawowych Zasad Ochrony Danych i innymi krajowymi
prawami o ochronie danych w państwach członkowskich oraz innymi przepisami o ochronie danych:
Hilcona AG mit Sitz in Schaan im Fürstentum Liechtenstein
Nr. tel.: +41 58 895 95 95
Email: data-protection@hilcona.com
Inspektorem ochrony danych dla osoby odpowiedzialnej jest :
Birgit Schmidinger
Hilcona AG , mit Sitz in Schaan im Fürstentum Liechtenstein
Nr. tel.: +41 58 895 95 95
Email: data-protection@hilcona.com
www.hilcona.com
[1. Zakres przetwarzania danych osobowych]
Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia
funkcjonalności strony internetowej oraz naszych treści i usług i wyłącznie wtedy, gdy dostępna jest jedna z
podstaw prawnych wymienionych w Podstawowych Zasadach Ochrony Danych ("GDPR").
[2. Opis i zakres przetwarzania danych]
Za każdym razem gdy ktoś odwiedza naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i
informacje z systemu komputera wywołującego. Zbierane są następujące dane:
Informacje dotyczące typu przeglądarki (oraz jej wersji), systemu operacyjnego, dostawcy usług
internetowych, adresu IP, daty i czasu wejścia na stronę, stron internetowych z których system
użytkownika uzyskał dostęp do naszej strony internetowej, stron internetowych do których system
użytkownika uzyskał dostęp przez naszą stronę internetową, ścieżki kliknięć;
Dane te są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są
przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.
[3. Cel przetwarzania danych]
Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne aby umożliwić wyświetlenie strony
internetowej na komputerze użytkownika. Adres IP oraz dane o użytkowniku muszą zostać przechowane na czas
trwania sesji.
Dane są przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej.
Dodatkowo, dane te pomagają nam w optymalizacji strony internetowej i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych
systemów informatycznych. W tym kontekście nie dochodzi do oceny danych po względem zastosowań
marketingowych.
[4. Podstawy prawne przetwarzania danych]
Na potrzeby niniejszej strony internetowej przetwarzanie przez nas danych osobowych opiera się na
następujących podstawach prawnych:
Podstawą prawną do tymczasowego przetrzymywania danych i plików dziennika jest Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR, z
uwagi na fakt, że przechowywanie jest konieczne to ochrony prawnych interesów naszej firmy lub osób trzecich
oraz ponieważ interesy, podstawowe prawa i wolność osoby, której dane dotyczą, nie przeważają wymienionych
wcześniej interesów.
[5. Czas przechowywania]
Dane zostaną usunięte jak tylko przestaną być niezbędne do uzyskania celu dla którego były zbierane. W
przypadku zbierania danych na potrzeby wyświetlenia strony internetowej, oznacza to zakończenie danej sesji.
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W przypadku gdy dane są przechowywane w plikach dziennika, usunięcie następuje najpóźniej po okresie
siedmiu dni. Możliwe jest dalsze przetrzymywanie. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub
przenoszone w taki sposób, aby uniemożliwić identyfikację klienta.
[6. Sprzeciw i usunięcie]
Zbieranie danych na potrzeby strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie
niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W konsekwencji nie istnieje możliwość sprzeciwu ze strony
użytkownika. Jeśli użytkownik chce zapobiec przechowywaniu swoich danych, musi opuścić stronę i w
przyszłości powstrzymać się od wchodzenia na tą stronę.
[7. Wykorzystanie plików cookie]
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce
internetowej lub przechowywane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Jeśli użytkownik
odwiedzi stronę, pliki cookie mogą być przechowywane na jego systemie operacyjnym. Tego typu pliki cookie
zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który służy przeglądarce jako unikalny identyfikator w momencie
ponownego otwierania strony.
Celem stosowania plików cookie jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych. Niektórych funkcji naszej
strony internetowej nie można zaoferować bez zastosowania plików cookie. Z tego powodu niezbędnym jest aby
przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.
Potrzebujemy plików cookie do następujących zastosowań:
Dostosowanie ustawień językowych, utworzenia przyjaznego dla użytkownika projektu strony internetowej,
usprawnienia nawigacji, usprawnienia funkcjonalności strony internetowej, statystycznej analizy użytkowania
przy użyciu Google Analytics,
W plikach cookie przechowywane i przenoszone są następujące dane:
Ustawienia językowe i informacje z formularzy kontaktowych
Dane użytkownika zbierane przez niezbędne z powodów technicznych pliki cookie nie są używane to tworzenia
profile użytkowników.
Poza niezbędnymi z powodów technicznych plikami cookie, używamy także plików cookie, które nie są
niezbędne z powodów technicznych, i które umożliwiają analizę zachowania użytkownika podczas przeglądania
strony. W tym przypadku przetwarzane są następujące dane:
Wyszukiwane hasła, częstotliwość wyświetleń stron, korzystanie z funkcji strony internetowej
Analiza plików cookie jest używana do usprawnienia jakości naszej strony internetowej oraz jej zawartości.
Poprzez analizę plików cookie dowiadujemy się w jaki sposób używana jest strona i możemy wciąż
optymalizować naszą ofertę.
Po wejściu na naszą stronę użytkownik jest informowany o wykorzystaniu plików cookie na potrzeby analityczne
i uzyskiwana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika używanych w tym kontekście. W
ramach informacji pojawia się również odnośnik do niniejszej deklaracji o ochronie danych.
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane do naszej strony internetowej. Zatem
użytkownicy mają pełną kontrolę w zakresie wykorzystania plików cookie. Można wyłączyć lub ograniczyć
przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Pliki cookie które zostały już
zapisane mogą w każdej chwili zostać usunięte przez użytkownika przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej.
Można to również zrobić automatycznie.
Jeśli pliki cookie są wyłączone dla naszej strony internetowej, niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą
być niedostępne.
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[8. Formularz kontaktowy, kontakt telefoniczny i e-mailowy]
Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który można wykorzystać do nawiązania
kontaktu drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w maskę
wprowadzania danych zostaną nam przekazane i będą przechowywane. Dane te obejmują:
Nazwę użytkownika, adres e-mail, tytuł, adres IP, datę i czas rejestracji, zgodę na politykę prywatności oraz
żądanie użytkownika
Alternatywnie, można się z nami skontaktować korzystając z adresu e-mail lub drogą telefoniczną. W taki
sposób dane osobowe użytkownika przesyłane przez email lub drogą telefoniczną będą przechowywane, w
szczególności dotyczy to adresu e-mail oraz numeru telefonu.
W tym kontekście żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem Grupy Bell Food. Dane są
przekazywane do przechowania w centralnych ośrodkach danych Grupy Bell Food i wykorzystywane do
przygotowania analiz i strategii działań biznesowych Grupy Bell Food. Dane te mogą zostać przesłane do innego
kraju UE lub EOG lub do Szwajcarii.
Podstawę prawną do przetwarzania danych po rejestracji użytkownika na newsletter stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a
jeśli użytkownik wyraził na to swoją zgodę.
Podstawę prawną do przetwarzania danych uzyskanych w ramach wysyłania wiadomości e-mail stanowi Art. 6
ust. 1 lit. f GDPR. Jeśli kontakt drogą e-mailową ma na celu zawarcie umowy, wtedy dodatkową podstawę
prawną do przetwarzania danych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. b GDPR.
Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych jest przez nas wykorzystywane jedynie w celu
nawiązania kontaktu. W przypadku kontaktu drogą e-mailową, jest to również podstawa niezbędnego interesu
prawnego do przetwarzania danych.
Inne dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania mają na celu zapobieganie niewłaściwemu
wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
Dane zostaną usunięte gdy przestaną być niezbędne do uzyskania celu dla którego były zbierane. W przypadku
danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych wysłanych drogą emailową, oznacza to zakończenie konwersacji z użytkownikiem. Konwersacja kończy się, gdy na podstawie
okoliczności można wnioskować, że fakty, których dotyczyło zapytanie, zostały ostatecznie wyjaśnione.
Dodatkowe dane osobowe zebrane w trakcie procesu przesyłania zostaną usunięte najpóźniej po okresie
siedmiu dni.
Użytkownik ma możliwość by w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli
użytkownik kontaktował się z nami drogą e-mailową, może sprzeciwić się przechowywaniu jego danych
osobowych w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres foodservice@hilcona.com lub dataprotection.com. W takiej sytuacji nie można kontynuować konwersacji. Jeśli podjęto już jakieś działania na
podstawie komunikacji, które miały już miejsce i które doprowadziły do prawnych konsekwencji dla nas lub dla
osoby, której dotyczy sytuacja, jesteśmy upoważnieni do odmowy żądania usunięcia w przypadku, gdy
przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z jedną z podstaw prawnych wymienionych w Artykule 6 GDPR.
W takim przypadku wszelkie dane osobowe przechowywane w ramach kontaktu z nami zostaną usunięte.
[9. Prawa użytkownika]
Jeśli dane osobowe są przez Państwa przetwarzane, podlegają Państwo po GDPR i posiadają niniejsze prawa
wobec nas jako osoby odpowiedzialne:
Prawo do informacji
Mogą Państwo zwrócić się do nas w celu potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przez nas
przetwarzane. Jeśli tego typu dane są przetwarzane, mogą Państwo zwrócić się do nas o następujące
informacje:
- cel przetwarzania danych osobowych;
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-

kategorie przetwarzanych danych osobowych;
odbiorcy lub kategorie odbiorców którym przekazano lub w dalszym ciągu przekazuje się dotyczące
Państwa dane osobowe;
docelowy czas przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeśli nie ma na ten
temat konkretnych informacji, kryteriów ustalania okresu przechowywania;
istniejące prawo do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo
do ograniczenia przetwarzania przez nas danych oraz prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania;
istniejące prawo do złożenia odwołania do organu nadzorczego;
wszelkie dostępne informacje dotyczące pochodzenia danych, jeśli dane osobowe nie zostały
zebrane od osoby, której dotyczą;
istniejące zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, zgodnie z Artykułem 22(1)
oraz (4) GDPR oraz – przynajmniej w tych przypadkach – znaczących informacjach dotyczących
logicznych podstaw, zakresu i docelowych efektów tego typu przetwarzania w odniesieniu do osoby,
których dotyczą dane.

Mają Państwo prawo do żądania od nas informacji dotyczących tego, czy dane osobowe dotyczące
Państwa są przekazywane osobą trzecim lub organizacjom międzynarodowym. W tym kontekście mogą
Państwo żądać powiadomienia o odpowiednich zapewnieniach zgodnie z Artykułem 46 GDPR w związku
z przekazaniem danych.
Prawo do sprostowania danych
Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia jeśli przetwarzane przez nas dane osobowe
dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. Musimy wprowadzić odpowiednie korekty kiedy
tylko uzyskamy od Państwa informacje o tym, w jaki sposób dane te powinny zostać prawidłowo
pobrane.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mogą Państwo żądać aby przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych zostało ograniczone
pod następującymi warunkami:
- jeśli kwestionują Państwo dokładność dotyczących Państwa danych osobowych przez okres, który
pozwoli nam zweryfikować dokładność danych osobowych;
- jeśli przetwarzanie odbywało się niezgodnie z prawem i nie zgadzają się Państwo na usunięcie
danych osobowych, a zamiast tego żądają ograniczenia użycia Państwa danych osobowych;
- jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych do przetwarzania, a Państwo potrzebują ich do
dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub
- jeśli złożyli Państwo sprzeciw do przetwarzania na podstawia Art. 21 ust. 1 GDPR i nie stwierdzono
dotychczas czy uzasadnione powody z naszej strony przewyższają Państwa powody.
Jeśli przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych zostało ograniczone, tego typu dane mogą
być przetwarzanie wyłącznie – oprócz przechowywania – za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia,
wykonania lub obrony praw innego neutralnego lub prawnego podmiotu lub na podstawie ważnego
interesu publicznego Unii lub Państwa Członkowskiego.
Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało wprowadzone zgodnie z wymienionymi powyżej warunkami,
zostaną Państwo o tym przez nas poinformowani zanim ograniczenie zostanie zniesione.
Prawo do usunięcia danych
Mogą Państwo żądać od nas natychmiastowego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych i
jesteśmy w takim przypadku zobligowani do natychmiastowego usunięcia danych, jeśli spełniony jest
jeden z przedstawionych poniżej warunków:
- Dotyczące Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celu, na potrzeby którego zostały
zbierane, lub innych procesów przetwarzania.
- Cofnęli Państwo swoją zgodę na podstawie której odbywało się przetwarzanie zgodnie z Art. 6 ust. 1
lit. a lub Art. 9 ust. 2 lit. a GDPR, i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania danych.
- Sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu na podstawie Art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma prawnych
powodów do przetwarzania lub sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu na podstawie Art. 21 ust. 2
GDPR.
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Dotyczące Państwa dane osobowe zostały przetworzone w sposób niezgodny z prawem.
Usunięcie dotyczących Państwa danych osobowych jest niezbędne do spełnienia zobowiązań
prawnych w świetle prawa unijnego lub prawa Państwa Członkowskiego, które nas obowiązuje.
Dotyczące Państwa dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do usług oferowanych przez
społeczeństwo informacyjne na podstawie Art. 8 ust. 1 GDPR.

Jeśli upubliczniliśmy dotyczące Państwa dane osobowe i jesteśmy zobligowani do ich usunięcia zgodnie z
Art. 17 ust. 1 GDPR, podejmiemy odpowiednie środki, wliczając w to techniczne środki, mając na uwadze
dostępną technologię i koszty wdrożenia, aby poinformować osoby odpowiedzialne za przetwarzanie
danych, które przetwarzają dotyczące Państwa dane osobowe podlegające żądaniu usunięcia wraz z
wszystkimi powiązaniami do tych danych osobowych oraz ich kopiami.
Prawo do usunięcia danych nie działa, jeśli przetwarzanie jest niezbędne:
- do korzystania z wolności słowa i informacji;
- do spełnienia zobowiązań prawnych wymaganych do przetwarzania w świetle prawa unijnego lub
prawa Państwa Członkowskiego, które nas obowiązuje, lub do wykonania zadania będącego w
interesie publicznym lub wykonania władzy publicznej, którą nam powierzono;
- z powodów interesów publicznych w obszarze zdrowia publicznego na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h
oraz i a także Art. 9 ust. 3 GDPR;
- do celów archiwizacji w interesie publicznym, na potrzeby badań naukowych lub historycznych lub
celów statystycznych na podstawie Art. 89 ust. 1 GDPR, w zakresie, w jakim prawo określone w a)
może uniemożliwiać lub istotnie utrudniać osiągnięcie celów tego typu przetwarzania lub
- do dochodzenia, wykonywania i bronienia roszczeń prawnych.
Jeśli skorzystali Państwo ze swojego prawa do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
jesteśmy zobligowani do poinformowania wszystkich odbiorców do których dotyczące Państwa dane
osobowe zostały przekazane o korektach lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że
okaże się to niemożliwe lub wymaga nieadekwatnego wysiłku. Mamy prawo do bycia poinformowanymi
o tych odbiorcach.
Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które przekazali Państwo
nam w formacie ustrukturyzowanym, wspólnym i możliwym do odczytu maszynowego. Dodatkowo, mają
Państwo prawo do przesłania tych danych innej osobie bez informowania nas komu dane osobowe
zostały przekazane, pod warunkiem że
- przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a GDPR lub Art. 9 ust. 2 lit. a GDPR lub na
podstawie kontraktu zgodnego z Art. 6 ust. 1 lit. b GDPR oraz
- przetwarzanie odbywa się przy użyciu metod zautomatyzowanych.
Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do żądania by dotyczące Państwa dane osobowe
zostały przekazane przez nas bezpośrednio innej osobie odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie
wykonalne. Proces ten nie powinien wpływać na wolność i prawa innych osób.
Prawo do przenoszenia danych nie obowiązuje przetwarzania danych osobowych niezbędnych do
wykonania zadań w interesie publicznym lub wykonania władzy publicznej, którą nam powierzono.
Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili mają Państwo prawo do sprzeciwu, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej
sytuacji, przeciw przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych na podstawie Art. 6(1)(e) lub (f)
GDPR; dotyczy ty również profilowania na podstawie wymienionych wyżej pozycji.
Nie będziemy dalej przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych o ile nie przedstawimy
przekonywujących podstaw do przetwarzania, które przeważałyby nad Państwa interesami, prawami i
wolnością, lub jeśli przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
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Jeśli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane bezpośrednio na potrzeby marketingowe, mają
Państwo prawo do sprzeciwu w każdej chwili przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na
cele reklamowe; dotyczy to profilowania, o ile jest to związane z bezpośrednim marketingiem.
Jeśli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych na potrzeby bezpośredniego marketingu, dotyczące
Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane na tego typu cele.
Mają Państwo możliwość skorzystania z Państwa praw do sprzeciwu w połączeniu z usługami
społeczeństwa informacyjnego za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystując specyfikacje
techniczne.
Prawo do odwołania oświadczenia o ochronie danych
W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoje oświadczenie o ochronie danych. Odwołanie oświadczenia
nie wpłynie na legalność przetwarzania wykonywanego na podstawie oświadczenia aż do odwołania.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych spawach, w tym profilowanie
Mają Państwo prawo do nie podlegania decyzjom podjętym na podstawie zautomatyzowanych procesów
– w tym profilowanie – które mają prawny skutek wobec Państwa lub znacząco ograniczają Państwa w
podobny sposób. Nie dotyczy to sytuacji w których
- decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a nami,
- decyzja jest dopuszczalna przez prawo Unii Europejskiej lub Państw Członkowskich, któremu
podlegamy i które zawiera odpowiednie środki do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa praw,
wolności i interesów prawnych,
- wyrazili Państwo swoją zgodę.
Jednak decyzje te nie mogą bazować na specjalnych kategoriach danych osobowych na podstawie Art. 9
ust. 1 GDPR, chyba że dotyczy to Art. 9 ust. 2 lit. a lub g GDPR i podjęte zostały odpowiednie środki
mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa praw, wolności i interesów prawnych.
W takich przypadkach podejmiemy odpowiednie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
Państwa praw, wolności i interesów prawnych, wliczając w to prawo do uzyskania interwencji ze strony
osoby z naszej stron, do określenia własnego stanowiska i do podważania decyzji.
Prawo do złożenia odwołania do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych, mają Państwo
prawo do złożenia odwołania do organu nadzorczego, w szczególności do Państwa Członkowskiego w
którym Państwo przebywają, pracują lub podejrzewają o naruszenie prawa, w przypadku gdy są Państwo
przekonani, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych nie jest zgodne z GDPR.
Organ nadzorczy do którego składają Państwo odwołanie poinformuje Państwa o stanie i wynikach
rozstrzygnięcia odwołania, w tym o możliwości zastosowania środków prawnych zgodnie z Art. 78 GDPR.
[10. Google Analytics]
Niniejsza strona internetowa korzysta z usług „Google Analytics”, które są dostarczane przez Google Inc. (1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy użytkowania strony przez użytkowników.
Usługi te wykorzystują pliki „cookie” – pliki tekstowe, które są przetrzymywane na Państwa urządzeniach.
Informacje zbierane przez pliki cookie są zwykle wysyłane na serwer Google w USA i są tam przechowywane.
Na niniejszej stronie internetowej korzysta się z anonimizacji adresu IP. Adresy IP użytkowników w Państwach
Członkowskich UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostaną zredukowane. Redukcja ta eliminuje
osobiste powiązanie z Państwa adresem IP. W ramach umowy o danych zawartej pomiędzy operatorami
niniejszej strony oraz Google Inc. Google Inc. korzysta z zebranych informacji do oceny sposobu wykorzystania
strony internetowej, aktywności na stronie oraz do świadczenia usług związanych z wykorzystaniem internetu.
Mają Państwo możliwość by zapobiec przechowywaniu plików cookie na Państwa urządzeniu przez
wprowadzenie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce internetowej. Jeśli nie zezwolą Państwo na
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przechowywanie plików cookie, nie ma gwarancji, że będą mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony
bez restrykcji.
Ponadto, mogą Państwo skorzystać z wtyczki aby zapobiec przesyłaniu informacji zbieranych przez pliki cookie
(w tym Państwa adresu IP) do Google Inc. i ich wykorzystaniu przez Google Inc. Odpowiednią wtyczkę można
znaleźć pod następującym adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Kliknięcie na powyższy link umożliwi Państwu ściągnięcie "Opt-Out-Cookie". Państwa przeglądarka internetowa
musi wtedy zezwalać na przechowywanie plików cookie. Jeśli regularnie usuwają Państwo pliki cookie, będą
Państwo musieli kliknąć na powyższy link za każdym razem, gdy odwiedzą Państwo niniejszą stronę.
Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania danych przez Google Inc. można znaleźć pod adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

