
Pliki cookie, dane z witryn internetowych i aplikacji — 
wykorzystanie do analiz i marketingu 

Nasze witryny internetowe mogą używać plików cookie i podobnych 
technologii. Możesz zdecydować się przyjąć lub odrzucić pliki 
cookie. Odrzucenie plików cookie może spowodować, że nie 
wszystkie elementy naszych witryn internetowych, aplikacji i usług 
będą działać zgodnie z przeznaczeniem, co może wpłynąć na 
wrażenia podczas korzystania z nich. 

W zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami 
informacje zgromadzone dzięki plikom cookie i innych technologiom 
są uważane za dane osobowe, będziemy traktować te informacje 
zgodnie ze standardami określonymi w niniejszej informacji o 
przetwarzaniu danych osobowych. 

Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików 
cookie można znaleźć na stronie Polityka używania plików cookie 
na przeglądanej witrynie internetowej Haleon. Zwykle link znajduje 
się na dole każdej strony. Polityka ta zawiera wyjaśnia, czym są 
pliki cookie i podobne technologie i w jaki sposób ich używamy. 

Gromadzimy informacje o rodzaju przeglądarki internetowej i 
systemie operacyjnym oraz witrynach odwiedzanych przed i po 
odwiedzeniu naszych witryn, a także standardowe dane z dziennika 
serwera, adresy IP, informacje o lokalizacji, operatorze telefonii 
komórkowej i systemie operacyjnym telefonu komórkowego. 
Wykorzystujemy te informacje w celu zrozumienia, w jaki sposób 
osoby odwiedzające korzystają z naszych witryn i aplikacji 
mobilnych. Dzięki temu możemy je doskonalić oraz dopracowywać 
oferowane usługi i nasze reklamy. Możemy również udostępniać te 
informacje innym firmom w ramach grupy Haleon oraz podmiotom 
trzecim. W niektórych z naszych witryn używana jest internetowa 
usługa analityczna Google Analytics, świadczona przez Google, 
Inc. („Google”). W usłudze Google Analytics wykorzystywane są 
pliki cookie do analizy wzorców korzystania z witryn i mogą być 
gromadzone informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z 
witryny, w tym o adresie IP. Więcej informacji o usłudze Google 
Analytics znajduje się tutaj. Możesz się nie zgodzić na 
wykorzystywanie Twoich danych w usłudze Google Analytics tutaj. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fpolicies%2Fprivacy%2Fpartners%2F&data=05%7C01%7Cedyta.mantorska%40mslgroup.com%7C24abfde8c8354885e12908da7c59386b%7Cd52c9ea17c2147b182a333a74b1f74b8%7C0%7C0%7C637959019899442272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zXt4Tv6L9KXzSGVmO%2F8LWyTiNbEiOWRAR3e2Ku0QvgA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftools.google.com%2Fdlpage%2Fgaoptout%2F&data=05%7C01%7Cedyta.mantorska%40mslgroup.com%7C24abfde8c8354885e12908da7c59386b%7Cd52c9ea17c2147b182a333a74b1f74b8%7C0%7C0%7C637959019899442272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q30ZON6IctZZZqWjfkyzCIR8H7m0eFdlb%2FPeJv0uQJ8%3D&reserved=0


Korzystamy także z usług remarketingowych oferowanych przez 
naszych partnerów reklamowych w celu personalizowania reklam 
pod kątem osób odwiedzających witryny sieci reklamowych (tj. 
witryny nienależące do Haleon). Na tych stronach mogą być 
widoczne reklamy odnoszące się do Twoich wcześniejszych 
interakcji z firmą Haleon. Aby wyłączyć personalizację reklam 
obsługiwanych przez Google, kliknij tutaj. Aby wyłączyć 
personalizację reklam obsługiwanych przez Facebooka, kliknij tutaj. 
Wiele firm wyświetlających reklamy dostosowane do zainteresowań 
użytkownika jest członkami organizacji Network Advertising 
Initiative („NAI”), Digital Advertising Alliance („DAA”) lub European 
Interactive Digital Advertising Alliance („EDAA”). Aby zrezygnować z 
reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań, publikowanych 
przez członków wspomnianych organizacji, możesz odwiedzić ich 
witryny pod adresami https://optout.networkadvertising.org/, https://
optout.aboutads.info/ i https://www.youronlinechoices.com/. 

Możemy wykorzystywać dane, które nam udostępniasz, aby 
stwierdzić, jakie masz zainteresowania i preferencje, i lepiej 
dopasowywać przesyłane materiały marketingowe. Posiadane 
informacje o Tobie możemy wykorzystywać w połączeniu z danymi 
o Twoich zainteresowaniach lub cechach demograficznych, które 
podmioty trzecie zebrały od Ciebie online i offline, aby lepiej 
spersonalizować obsługę i w jeszcze większym stopniu dopasować 
materiały marketingowe do Twoich potrzeb. W związku z tym masz 
pewne prawa — zobacz punkt „Jakie prawa przysługują Ci 
względem Twoich danych osobowych?” , aby uzyskać więcej 
informacji. 

Wykorzystujemy narzędzia do tworzenia grup niestandardowych 
odbiorców Facebooka. Umożliwiają one wyświetlanie 
spersonalizowanych reklam, gdy korzystasz z platform Facebooka, 
przez dopasowanie przechowywanego przez nas Twojego adresu 
e-mail do adresu e-mail przechowywanego przez Facebooka. 
Dzięki temu otrzymujesz reklamy Haleon, które najbardziej Cię 
zainteresują. Zawsze robimy to tylko po uzyskaniu Twojej zgody. 
Czasami możemy też wykorzystywać informacje o Tobie w celu 
stworzenia modeli podobnych odbiorców. Dzięki temu możemy 
wygenerować grupy podobnych potencjalnych klientów (którzy 
mogą mieć zbliżone zainteresowania lub cechy demograficzne) za 
pośrednictwem platform reklamowych, takich jak Facebook lub 
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Google, na podstawie danych przechowywanych przez te platformy 
o innych użytkownikach. Zwykle wiąże się to z udostępnieniem 
partnerom reklamowym Twojego adresu e-mail. Możesz się nie 
zgodzić na udział w tworzeniu grup podobnych odbiorców przez 
Google tutaj. 
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