Polityka cookies
Czym są pliki cookie?
Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne. Są to w szczególności pliki tekstowe
przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, urządzeniu typu
smartphone). Plik cookie posiada unikalny identyfikator przypisany do Twojego urządzenia, z którego
korzystasz przeglądając naszą witrynę internetową. Identyfikator ten umożliwia zapamiętywanie wykonanych
przez Ciebie działań, takich jak np. ustawienia preferencji (język, rozmiar czcionki oraz inne preferencje
dotyczące wyświetlania strony internetowej). Dzięki temu nie ma konieczności dopasowywania ustawień
za każdym razem, gdy ponownie korzystasz z naszej strony internetowej.

Czy pliki cookie są szkodliwe dla urządzenia użytkownika?
Cookie nie są szkodliwe dla użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają niekorzystnie na ich działanie.
Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym
urządzeniu.

Czy strona, która instaluje pliki cookie ma dostęp do innych informacji zapisanych
na urządzeniu użytkownika?
Nie, posiadamy wyłącznie dostęp do informacji zapisanych w danych plikach cookie, które zostały przez nas
utworzone na Twoim urządzeniu. Tym samym, nie mamy dostępu do innych zapisanych informacji, jak
również administratorzy innych stron www nie mają dostępu do informacji zapisanych w naszych plikach
cookie.

Czy muszę wyrazić zgodę na stosowanie plików cookie?
Nie, zgoda jest całkowicie dobrowolna i nie masz obowiązku jej wyrażać. Jednak, w sytuacji, gdy ją wyrazisz,
w każdej chwili masz prawo do zmiany zdania poprzez ustawienia preferencji plików cookie. Jednakże
pamiętaj, że niektóre stosowane przez nas pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony
internetowej i nie będziesz miał możliwości ich wyłączenia w ustawieniach preferencji. Stosowanie tych
plików cookie wynika z naszego uzasadnionego interesu w zakresie prawidłowego zarządzania stroną www
i udostępnionych na stronie aplikacji.
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Czy mogę wyłączyć stosowanie plików cookie?
Tak, każdy użytkownik może samodzielnie wyłączyć stosowanie plików cookie poprzez zmianę ustawień
w swojej przeglądarce. Jednakże należy pamiętać, że wyłączenie obsługi cookie w przeglądarce może
spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony internetowej.

Czy pliki cookie służą do przetwarzania danych osobowych?
Tak, niektóre pliki cookie zbierają dane o użytkownikach strony. W takim przypadku dane osobowe
przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności, a Administratorem tych danych
jest Wealthon Fund SA.

Jakie pliki cookie są stosowane?
Pliki cookie, jakie stosujemy na naszej stronie www, możemy podzielić na:
•

niezbędne – są to pliki, które odpowiadają za prawidłowe działanie naszej strony www; ich celem
jest umożliwienie korzystania ze świadczonych przez nas usług np. zapamiętywanie preferencji
wyboru stosowania plików cookie, uwierzytelnienia logowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
Pliki te mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika. Plików tych nie możesz wyłączyć w ramach
ustawień preferencji, lecz możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki. Jednak
to działanie może spowodować, że niektóre elementy strony internetowej nie będą dostępne;

•

funkcjonalne – są to pliki, które wykorzystujemy w celu spersonalizowania i zoptymalizowania
korzystania z naszej witryny internetowej. Pliki te służą do zapamiętywania dokonanych wyborów
dotyczących np. wielkości czcionki, wyboru języka czy ustawień rozdzielczości wyświetlania treści.
Pliki te nie przetwarzają danych osobowych. Plikami tymi możesz zarządzać w ustawieniach
preferencji plików cookie. W przypadku niewyrażenia zgody, niektóre funkcje strony mogą działać
nieprawidłowo;

•

statystyczne – są to pliki, które wykorzystujemy w celu zbierania informacji o korzystaniu z naszej
strony, np. ilość wizyt, czas spędzania, czas przeglądanych treści czy źródeł dostępu. Pliki
te pozwalają nam zrozumieć w jaki sposób korzystacie z naszej strony internetowej, co pomaga
w lepszym dopasowaniu strony i wyświetlanych treści. Pliki te nie zawierają danych osobowych,
a jedynie anonimowe informacje nie przypisane do użytkownika. Plikami tymi można zarządzać
w ustawieniach preferencji plików cookie. W przypadku niewyrażenia zgody nie będziemy
wiedzieć, kiedy, jak często, jak długo oraz z jakich źródeł dostępu odwiedzasz naszą stronę
internetową;

•

marketingowe – są to pliki, które umożliwiają dostarczenie użytkownikowi spersonalizowanych
treści reklamowych (na podstawie zebranych informacji dopasowanych do preferencji
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i zainteresowań użytkownika). Niewyrażenie zgody na te pliki cookie nie uniemożliwia korzystania
z naszego serwisu internetowego.
Szczegółowy wykaz stosowanych plików cookie dostępny w https://wealthon.com/dane-osobowe

Jakie dane zbieramy?
W założeniu staramy się ograniczać zakres i rodzaj zbieranych danych do niezbędnego minimum lub tak
przechowywać informacje, aby nie były one dopasowane do konkretnego użytkownika. Jednakże, niektóre
ze zbieranych danych w połączeniu z innymi danymi osobowymi przetwarzanymi w związku
ze świadczonymi usługami, mogą stanowić dane osobowe. Wówczas przetwarzanie oparte jest na zasadach
ustanowionych w naszej Polityce prywatności.
Zakres danych

Rodzaj danych
typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń,
adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu

Dane urządzenia

operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język,
rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki
internetowej
czas korzystania z serwisu, dane wyszukiwania oraz
wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie,
które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto

Dziennik / zdarzenia

użytkownika, np. ostatnia wizyta na stronie, długość
wizyty na stronie, rodzaj odwiedzanych stron oraz
podstron, adres odwiedzanej strony (URL), wersja
przeglądarki internetowej oraz rodzaj, ustawiony język
w przeglądarce, wypełnione formularze
adres IP, dane o lokalizacji uzyskane za pomocą różnych
technologii pozycjonowania takich jak GPS, punkty

Dane dotyczące lokalizacji

dostępu Wi-Fi lub inne czujniki, które mogą dostarczać
dane w pobliżu urządzenia (po wyrażeniu zgody
na lokalizację)

Inne dane

inne

dane

wynikające

z

nawiązanej

interakcji

z użytkownikiem wynikające z korzystania z Serwisu,
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które

możemy

przetwarzać,

jeśli

odwiedzasz

lub korzystasz z naszej strony internetowej

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookie i jaka jest podstawa prawna ich stosowania?
Pliki cookie wykorzystujemy do:
Cel

zapewnienia

Podstawa prawa

bezpieczeństwa

funkcjonowania,

i niezawodności serwisu – pliki niezbędne bezpośrednio

Pliki niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą
elektroniczną

–

prawnie

uzasadniony

interes

Administratora.

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu
do

preferencji

użytkownika

oraz

optymalizacji

korzystania ze stron internetowych, ulepszania strony
internetowej

(odpowiednio

wyświetlić

stronę

internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb
Zgoda

użytkownika)

użytkownika

na

stosowania

plików

cookie

we wskazanych celach – ustawienia preferencji plików
analizy

i

tworzenia

statystyk,

które

pomagają

cookie.

zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości
w celach reklamowych

Jakie masz prawa w związku ze stosowaniem plików cookie?
W każdej chwili możesz zarządzać swoimi zgodami dotyczącymi stosowania plików cookie zmieniając
ustawienia preferencji lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki, z której korzystasz.
W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw na stosowanie plików cookie. Zrealizujesz to poprzez elektroniczny
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres: iod@wealthon.com.
Jeżeli w wyniku zmiany ustawień dot. plików cookie, na twoim urządzeniu zostanie umieszczony tzw. plik
cookie opt – out (który służy wyłącznie do identyfikacji użytkownika – braku zgody), pamiętaj, iż plik cookie
opt – out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuniesz wszystkie cookie
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lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt- out będziesz
musiał dokonać ponownie.
Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach
internetowych znajdziesz tu:
Przeglądarka

Internet Explorer™

Link
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internetexplorer

Mozilla Firefox ™

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?re

Chrome™

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Opera™

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Safari™

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
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