
POLITYKA COOKIES SERWISU TRAFFICWATCHDOG

COOKIES

1. Serwis zbiera  Dane Osobowe automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki 
Cookies, kody JavaScript oraz pixele umieszczone na monitorowanych stronach.

2. Od momentu połączenia się Klienta z Serwisem lub monitorowaną stroną, w logach 
systemowych zapisywane są informacje takie jak adres IP (Internet Protocol), identyfikator 
urządzenia końcowego, typ urządzenia końcowego, parametry urządzenia końcowego, 
parametry systemu operacyjnego, parametry przeglądarki, sposób interakcji użytkownika z 
monitorowaną stroną i dane aktywności, czas na stronie, parametry nagłówka HTTP, 
parametry kampanii marketingowej.

3. Powyższe dane zbierane są w celu:

a) identyfikacji nadużyć marketingowych typu ad fraud (RODO art. 6 ust. 1 lit. f)

b) w celach technicznych dla dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów oraz do zbierania 
ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

c) utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie 
Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

d) personalizację przekazów marketingowych,

e) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

4. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, 
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do 
Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może 
dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować 
automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź 
informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe 
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach 
oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w 
przeglądarce internetowej, której używa.

6. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne w Serwisie.

7. Dane Osobowe zbierane w Serwisie w celu ujawniania nadużyć typu ad fruad będą 
przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące, licząc od daty rejestracji w Serwisie. W pozostałym 
zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak 
długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące 
przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w 
postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania 
Dane Osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane
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8. W Serwisie mogą być wykorzystywane również Cookies zamieszczane przez partnerów, 
umożliwiające dodatkową weryfikacje nadużyć marketingowych typu ad fraud.

GOOGLE reCAPTCHA v.3

9. Serwis wykorzystuje Google reCAPTCHA v.3 oferowaną przez firmę Google Ireland Limited 
(„Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer 
rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Irlandia - w celu monitoringu interakcji użytkownika na witrynie internetowej. Więcej 
informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajduje się na następującej 
witrynie internetowej https://policies.google.com/terms?hl=pl   oraz 
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

GOOGLE ANALITICS

10. Google Analytics oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, 
CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje ciasteczka, aby pozwolić operatorowi witryny 
internetowej na przeanalizowanie sposobu jej wykorzystania przez użytkowników. 
Informacje generowane przez ciasteczko na temat wykorzystania tej witryny internetowej 
jest zwykle przekazywana do serwera Google w USA i są tam przechowywane. Google 
dokona uprzedniego skrócenia adresu IP znajdującego się na terenie Państw Członkowskich 
Unii Europejskiej lub na terenie innych państw będących stroną Umowy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Jedynie w przypadkach wyjątkowych na serwer Google w USA 
zostanie przesłany pełny adres IP i tam dopiero zostanie skrócony.  Przechowywane 
ciasteczka Google Analytics są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Więcej 
informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajduje się na następującej 
witrynie internetowej https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz 
https://policies.google.com/?hl=en.
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