INFORMACJA O PLIKACH COOKIE I TECHNOLOGIACH ŚLEDZĄCYCH
Ostatnia aktualizacja: 20 lipiec 2022
Dplay Entertainment Limited i/lub podmioty zależne i stowarzyszone ("my" lub "nas"), wraz z naszymi
partnerami reklamowymi i dostawcami usług, używamy plików cookie i podobnych technologii na
naszych stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych i aplikacjach działających na
podłączonych telewizorach (zwanych łącznie "Usługami"). Niniejsza Informacja o plikach cookie i
technologiach śledzenia stanowi część naszego zobowiązania do informowania użytkowników o tym, w
jaki sposób informacje o nich są zbierane, wykorzystywane i udostępniane podczas korzystania z Usług.
Więcej informacji o tym, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, można znaleźć w
naszej Informacji o ochronie prywatności. . Niniejsza Informacja o plikach cookie i technologiach
śledzących zawiera dodatkowe szczegóły dotyczące:
1. WYJAŚNIENIE, CZYM SĄ PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA UŻYWANE PRZEZ NAS W
USŁUGACH
2. JAK UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA
3. W JAKI SPOSÓB NASI PARTNERZY REKLAMOWI WYKORZYSTUJĄ TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA
4. WYBORY UŻYTKOWNIKA (ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE I SPOSOBY REZYGNACJI Z NICH)
5. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ
1. WYJAŚNIENIE, CZYM SĄ PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA UŻYWANE PRZEZ NAS W
USŁUGACH
Podobnie jak wiele innych firm, w naszych Usługach stosujemy technologie śledzenia. Poniżej podano
kilka przykładów rodzajów technologii śledzenia, które mogą być używane w zależności od sposobu
uzyskiwania dostępu do Usług i interakcji z nimi.

Pliki cookie przeglądarki Plik cookie to plik danych umieszczany na komputerze używanym do uzyskania
internetowej
dostępu do Usług. Pliki cookie zazwyczaj zawierają informacje powiązane z
Twoją przeglądarką internetową, takie jak preferencje dotyczące strony
internetowej, informacje o logowaniu lub identyfikator użytkownika.
Informacje te umożliwiają usługom internetowym rozpoznanie użytkownika
podczas jego interakcji z Usługami lub ponownych odwiedzin.
"Własne pliki cookie " to pliki cookie, które są umieszczane przez domenę,
którą odwiedzasz. Kiedy odwiedzasz strony internetowe należące do naszej
sieci, na Twoim komputerze mogą być umieszczane pliki cookie
wykorzystywane w domenach odwiedzanych przez Ciebie stron oraz w naszych
domenach.
"Pliki cookie stron trzecich" to pliki cookie wykorzystywane przez naszych
partnerów reklamowych, sieci reklamowe i dostawców usług analitycznych,
kiedy wchodzisz w interakcję ze stronami internetowymi.

"Sesyjne pliki cookie" są przechowywane przez czas trwania Twojej wizyty.
"Trwałe pliki cookie" są przechowywane po tym, jak opuścisz Usługi i mogą być
przechowywane przez tygodnie, a nawet lata.

Technologie śledzenia

Usługi mogą zawierać sygnalizatory internetowe/GIF-y, piksele, znaczniki
stron, osadzone skrypty i inne technologie śledzenia. Technologie te składają
się z małych przezroczystych plików graficznych lub innego kodu
programowania strony, które rejestrują sposób, w jaki korzystasz z Usług. Są
one często używane w połączeniu z plikami cookie przeglądarki internetowej
lub innymi identyfikatorami związanymi z urządzeniem użytkownika.

Identyfikatory urządzeń Możemy zbierać Twój adres IP lub inny unikatowy identyfikator konkretnego
urządzenia, przy użyciu którego uzyskujesz dostęp do Internetu lub Usługi.

Identyfikatory reklamy My i nasi zewnętrzni dostawcy usług możemy otrzymywać identyfikator
mobilnej
reklamowy przypisany do Twojego urządzenia, jeśli uzyskujesz dostęp do Usług
przez aplikację mobilną.

Śledzenie między
urządzeniami

Jeśli uzyskujesz dostęp do naszych Usług, korzystając z różnych urządzeń
(takich jak komputer domowy, laptop, urządzenie mobilne, podłączony
telewizor i/lub inne inteligentne urządzenie), możemy być w stanie skojarzyć
Cię z każdym z Twoich urządzeń za pomocą technik deterministycznych (takich
jak logowanie do konta lub usługi na wielu urządzeniach) lub
probabilistycznych (takich jak wyciąganie uzasadnionych wniosków na
podstawie zbierania informacji nieosobowych o urządzeniach używanych przez
użytkownika).

Precyzyjne informacje o Jeśli korzystasz z jednej z naszych aplikacji mobilnych, może mieć możliwość
lokalizacji
udostępnienia nam informacji o swojej dokładnej lokalizacji. Jeśli wyrazisz na
to zgodę, możemy zbierać informacje o Twojej lokalizacji, które są
przekazywane za pośrednictwem funkcji GPS w Twoim urządzeniu mobilnym.
Używamy tych informacji, aby prezentować informacje i reklamy, które są dla
Ciebie istotne na podstawie miejsca, w którym się znajdujesz.

2. JAK UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA
My i strony trzecie możemy używać plików cookie i technologii śledzenia, kiedy wchodzisz w interakcję z
Usługami, z różnych przyczyn opisanych szczegółowo poniżej.

Ogólnie

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu rejestrowania
Twoich preferencji; śledzenia korzystania z naszych Usług i ekspozycji na nasze
reklamy internetowe; monitorowania ruchu; udoskonalania Usług; ułatwiania
korzystania z Usług, w tym zapamiętywania Twoich preferencji i ustawień; oraz
dostosowywania Usług do Twoich potrzeb.

Niezbędne

Niezbędne pliki cookie (i podobne technologie) są konieczne do prawidłowego
działania Usług i zapewnienia ich bezpieczeństwa. Na przykład, możemy
używać niezbędnych plików cookie do logowania, wypełniania formularzy lub
do włączania innych właściwości i funkcjonalności Usług. Niezbędne pliki
cookie są również wykorzystywane do monitorowania wydajności technicznej
naszych Usług w celu zapewnienia ich prawidłowego działania. Niezbędnych
plików cookie używamy również w celu utrzymania bezpieczeństwa i
stabilności naszych Usług. Ponieważ te pliki cookie są niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności naszych Usług, nie można ich
wyłączyć.

Analityka

Analityczne pliki cookie (i podobne technologie) pozwalają nam określić liczbę
osób korzystających z Usług, monitorować sposób, w jaki użytkownicy
poruszają się po Usługach oraz które strony i filmy wideo są najczęściej
odwiedzane, określić liczbę wysłanych i/lub otwartych wiadomości e-mail oraz
służą innym celom analitycznym. Te pliki cookie pozwalają nam również
zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług, dzięki czemu
możemy je udoskonalać i zapewniać naszym użytkownikom najlepsze
wrażenia.

Personalizacja treści

Używamy plików cookie do tworzenia profilu dotyczącego Ciebie i Twoich
zainteresowań, aby wyświetlać Ci spersonalizowane treści, które są do Ciebie
dostosowane, oraz aby mierzyć wydajność i skuteczność treści, które oglądasz
lub z którymi wchodzisz w interakcję.

Reklama

Reklamowe pliki cookie (i podobne technologie) są wykorzystywane do
tworzenia profilu Twoich zainteresowań, dostarczania reklam
odpowiadających tym zainteresowaniom, mierzenia skuteczności kampanii
reklamowych oraz do innych celów opisanych w naszym Centrum preferencji

plików cookies i wyborów reklamowych dostępnym za pośrednictwem łącza
"Pliki cookies i wybory reklamowe" w stopce naszej strony internetowej lub
menu ustawień Konta w naszej aplikacji. Te pliki cookie są umieszczane przez
nas i przez naszych partnerów reklamowych. Jeśli nie zezwolisz na
umieszczanie tych plików cookie, nadal będziesz widzieć reklamy, ale mogą
one być mniej dopasowane do Ciebie.
Pamiętaj, że niektóre strony trzecie - w tym nasi usługodawcy, partnerzy,
reklamodawcy i agencje sprzedaży powierzchni reklamowej - również używają
plików cookie w Usługach. Pliki cookie osób trzecich to zazwyczaj pliki cookie
służące do pomiaru i zwiększania lub reklamowe pliki cookie.
Dalsze informacje o tym, w jaki sposób używamy plików cookie w Usługach,
jakich plików cookie osób trzecich używamy oraz o zezwalaniu na używanie lub
dezaktywowaniu plików cookie, znajdziesz w naszym Centrum preferencji
plików cookie i wyborów reklamowych dostępnym za pośrednictwem łącza
"Pliki cookies i wybory reklamowe" w stopce naszej strony internetowej lub w
menu ustawień Konta w naszej aplikacji.

3. W JAKI SPOSÓB NASI PARTNERZY REKLAMOWI WYKORZYSTUJĄ TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA
Zezwalamy stronom trzecim, takim jak firmy zajmujące się technologiami reklamowymi, na wyświetlanie
reklam produktów i usług stron trzecich. Firmy te używają plików cookie i podobnych technologii do
zbierania informacji o interakcjach użytkownika z Usługami i innymi witrynami internetowymi,
aplikacjami mobilnymi i innymi powiązanymi usługami oraz wykorzystują te informacje do wyświetlania
reklam, które z większym prawdopodobieństwem będą odpowiednie dla użytkownika, a także do
zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy reagują na te reklamy. Więcej informacji na temat
poszczególnych plików cookie można znaleźć na stronie Centrum preferencji plików cookie i wyborów
reklamowych dostępnej za pośrednictwem łącza " Pliki cookies i wybory reklamowe" w stopce naszej
strony internetowej lub w menu ustawień konta w naszej aplikacji.
4. WYBORY UŻYTKOWNIKA (ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE I SPOSOBY REZYGNACJI Z NICH)
W wielu przypadkach masz możliwość wyboru informacji, które podajesz, oraz określenia sposobu, w
jaki korzystamy z tych informacji. Wybory te oraz wszelkie związane z nimi konsekwencje zostały
szczegółowo opisane poniżej.

Centrum preferencji
Za pośrednictwem naszego Centrum preferencji plików cookies i wyborów
plików cookies i
reklamowych możesz dopuścić lub wyłączyć pliki cookie/technologie śledzące
wyborów reklamowych lub dokonać wyboru sposobu, w jaki uczestnicy programu IAB Transparency &
Consent Framework mogą zbierać lub przetwarzać Twoje dane. Dostęp do

Centrum preferencji dotyczących plików cookie i wyborów reklamowych
można uzyskać poprzez link "Pliki cookies i wybory reklamowe" w stopce
naszej strony internetowej lub w menu Ustawienia konta w naszej aplikacji.
Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich plików cookie może
spowodować, że niektóre z Usług staną się niedostępne dla użytkownika, lub
będzie miało negatywny wpływ na działanie, wydajność lub dopasowanie
Usług.
Pamiętaj, że uczestniczymy w programie IAB Europe Transparency & Consent
Framework i stosuje się do jego zasad i specyfikacji. IAB Transparency &
Consent Framework to standardy branżowe opracowane w celu ułatwienia
przekazywania zgody związanej z prywatnością między reklamodawcami
cyfrowymi oraz zapewnienia użytkownikom Internetu większej przejrzystości i
kontroli nad sposobem, w jaki ich dane osobowe mogą być wykorzystywane
do celów reklamy cyfrowej i behawioralnej. Korzystamy z Platformy
zarządzania zgodami o numerze identyfikacyjnym 28.

Ustawienia przeglądarki Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie,
ale jeśli sobie tego życzysz (oprócz możliwości dopuszczenia lub wyłączenia
określonych kategorii plików cookie/technologii śledzących z poziomu
opisanego powyżej Centrum preferencji plików cookies i wyborów
reklamowych), możesz zazwyczaj zmienić ustawienia przeglądarki (lub
ustawienia urządzenia mobilnego, jeśli ma to zastosowanie), aby wyłączyć lub
odrzucić pliki cookie. Jeśli usuniesz pliki cookie lub ustawisz swoją
przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie, niektóre funkcje Usług mogą nie
działać w ogóle lub mogą nie działać zgodnie z ich przeznaczeniem.

Produkty Nielsen do
pomiarów cyfrowych

W naszych Usługach korzystamy również z produktów do pomiarów cyfrowych
firmy The Nielsen Company, które umożliwiają Ci udział w badaniach
rynkowych, takich jak Nielsen TV Ratings. Więcej informacji na temat
oprogramowania pomiarowego oraz dostępnych możliwości wyboru w
odniesieniu do produktów pomiarowych firmy Nielsen możesz znaleźć na
stronie Polityka prywatności pomiarów cyfrowych firmy Nielsen pod adresem
www.nielsen.com/digitalprivacy. Aby zrezygnować z pomiarów prowadzonych
przez firmę Nielsen na urządzeniach mobilnych, odwiedź stronę rezygnacji z
pomiarów mobilnych firmy Nielsen pod adresem
https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/nielsen_app_output/#.

Ustawienia urządzenia
dotyczące śledzenia w
urządzeniach
przenośnych

Możesz zrezygnować z wykorzystywania informacji o korzystaniu z aplikacji
mobilnej przez określone firmy reklamowe z poziomu ustawień urządzenia
("Ograniczenie śledzenia w aplikacjach" na urządzeniach Apple oraz
"Wyłączanie reklam spersonalizowanych" na urządzeniach Android).

Śledzenie w
podłączonych
telewizorach

Możesz zrezygnować z wykorzystywania informacji dotyczących tego, w jaki
sposób korzystasz z podłączonego telewizora i urządzenia do strumieniowego
przesyłania programów telewizyjnych, przez określone firmy reklamowe z
poziomu ustawień urządzenia.

Ustawienia mediów
społecznościowych

Informacje o ochronie prywatności w serwisach społecznościowych powinny
zawierać informacje o tym, w jaki sposób te serwisy umożliwiają Ci
dokonywanie wyborów dotyczących wykorzystywanych przez nie technologii
śledzenia, zazwyczaj przez zmianę ustawień konta użytkownika w każdym z
takich serwisów.

5. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o plikach cookie i technologiach
śledzenia lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem
DPO@discovery.com.

