
  

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.VLOG.PL  

  

1. Informacje ogólne  

Operatorem Serwisu www.vlog.pl jest VLOG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 107, 02-011, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy pod numerem 

0000343774, NIP: 5252469207, REGON 142157237.  

a) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu  

w następujący sposób:  

b) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.  

c) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").  

d) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl 

S.A., funkcjonującego pod adresem www.home.pl   

  

2. Informacje w formularzach  

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.  

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie 

czasu, adres IP)  

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą 

użytkownika.  

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, 

zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji 

konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia 

serwisowego lub kontaktu handlowego.  

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie 

realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji 

o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen 

internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi 

Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.  

  

3. Informacja o plikach cookies  

1. Serwis korzysta z plików cookies.  

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu 

i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj 

http://www.vlog.pl/
http://www.vlog.pl/
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http://www.home.pl/


  

zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 

urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki 

cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.  

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:  

a. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 

Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 

struktury i zawartości;  

b. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której  

Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu  

i hasła;  

c. Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych 

materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.  

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do 

czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania  

(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do 

czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 

zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu 

końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym 

zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest 

także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat 

zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.  

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronach internetowych Serwisu.  

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu 

i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu 

reklamodawców oraz partnerów.  

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady 

korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony 

prywatności Google Analytics  

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć 

Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik 

korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji 

użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.  

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć 

reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające 

z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/  
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4. Logi serwera  

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie 

serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem 

oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług 

hostingowych.  

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą 

podlegać:  

a. czas nadejścia zapytania,  

b. czas wysłania odpowiedzi,  

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,  

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,  

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) 

– w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,  

f. informacje o przeglądarce użytkownika,  

g. Informacje o adresie IP.  

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.  

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.  

  

5. Udostępnienie danych  

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach 

prawnie dozwolonych.  

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za 

zgodą tej osoby.  

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis 

upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie 

wynikającym z żądania. 

 

6. Informacja o plikach cookie 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na 

najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. 

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one 

zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym 

czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce 

Cookies”Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu  

w następujący sposób: 

 

Definicje: 

1. Usługodawca – VLOG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 

107, 02-011, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 



  

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy pod numerem 

0000343774, NIP: 5252469207, REGON 142157237. 

2. Adres elektroniczny – biuro@vlog.pl 

3. VLOG – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.vlog.pl obejmująca 

wszystkie serwisy znajdujące się na podstronach i subdomenach w/w portalu.  

4. Użytkownik - osoba, która przegląda stronę VLOG. 

5. Cookies (tzw. ciasteczka) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika VLOG 

i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych VLOG. Cookies 

zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 

Podmiot odpowiedzialny 

1. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies 

oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.  

2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika VLOG 

i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem VLOG 

reklamodawców oraz partnerów. 

 

 

Sposób wykorzystania 

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 

a. dostosowania zawartości stron internetowych VLOG do preferencji 

Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.  

W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika 

VLOG i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 

indywidualnych potrzeb 

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 

VLOG korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 

struktury i zawartości 

c. utrzymanie sesji Użytkownika VLOG (po zalogowaniu), dzięki której 

Użytkownik nie musi na każdej podstronie VLOG ponownie wpisywać loginu 

i hasła 

 

Sposób wyłączenia 

1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Użytkownicy VLOG mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień 

dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności 



  

w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach 

przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu  

w urządzeniu Użytkownika VLOG. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach 

obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 

internetowej):  

a) Chrome 

b) Firefox 

c) Internet Explorer 

d) Safari 

e) Opera 

 

2. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć 

na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/change-ie-settings
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html

