Polityka dotycząca plików cookies (ciasteczek) CD PROJEKT RED
Data ostatniej aktualizacji: 2.10.2018
Witaj! Jesteśmy CD PROJEKT RED, część grupy CD PROJEKT S.A., zajmujemy się produkcją
gier, w tym gier z serii Wiedźmin, GWINT czy Cyberpunk 2077. Przygotowaliśmy tę Politykę
Cookies żeby pomóc Ci zrozumieć w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies, piksele
śledzące oraz podobne technologie w ramach naszych usług. Zredagowaliśmy niniejszą
Politykę w możliwie przejrzysty sposób, z krótkimi nieformalnymi podsumowaniami, aby
ułatwić jej zrozumienie. Pamiętaj jednak, że tylko pełne brzmienie tekstu jest prawnie
wiążące.
TEKST PEŁNY

KRÓTKIE PODSUMOWANIE

(1) O DOKUMENCIE
Niniejszy dokument reguluje zagadnienia polityki
dotyczącej plików cookies spółki CD PROJEKT S.A. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74; 03-301,
(w dalszej części określamy się jako “CD PROJEKT RED”,
gdyż CD PROJEKT S.A. jest podmiotem prawnym, którego
CD PROJEKT RED jest częścią). Na naszych stronach
internetowych, w grach oraz w usługach mobilnych (dalej
zwanych "usługami CD PROJEKT RED") korzystamy z
technologii służących do gromadzenia informacji, dzięki
którym lepiej dostosowujemy się do Twoich potrzeb.
Technologie te nazywamy łącznie „plikami cookies".
Niniejszy dokument tłumaczy, jakie rodzaje plików
cookies są używane w usługach CD PROJEKT RED i jak
możesz je kontrolować. Korzystając z usług CD PROJEKT
RED oraz zapoznając się z informacją dotyczącą plików
cookies, która pojawia się wraz z usługami CD PROJEKT
RED, wyrażasz zgodę na przechowywanie przez spółkę CD
PROJEKT RED plików cookies i uzyskiwanie do nich
dostępu - w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
Mamy nadzieję, że niniejszy dokument pozwoli Ci
zrozumieć, jak korzystamy z plików "cookies” i dzięki
temu będziesz mógł czuć się bezpiecznie. W przypadku
jakichkolwiek dalszych pytań, prosimy o kontakt pod
adresem: legal@cdprojektred.com.
(2) CO TO JEST PLIK COOKIE?

Niniejszy dokument,
„Polityka dotycząca plików
cookies” spółki CD
PROJEKT RED, wyjaśnia
sposób,
w
jaki
wykorzystujemy pliki
cookies, a także jak
możesz je kontrolować.
Dla
ułatwienia,
zamieściliśmy tutaj krótkie
n i e f o r m a l n e
podsumowanie Polityki
dotyczącej plików cookies.
Pełna wersja znajduje się
w lewej kolumnie i to ona
jest prawnie wiążąca.

Pliki cookies to pliki tekstowe niewielkiego rozmiaru,
które są przechowywane na Twoim komputerze lub
urządzeniu mobilnym. Są one powszechnie
wykorzystywane w celu zapewnienia funkcjonowania
stron internetowych oraz innych usług online, a także w
celu ich ulepszenia i zwiększenia ich efektywności. Jest
to możliwe, ponieważ strony internetowe i inne usługi
internetowe mogą odczytywać i zapisywać te pliki,
umożliwiając im rozpoznanie Ciebie i zapamiętanie
ważnych informacji (np. Twoich preferencji). Dzięki temu
korzystanie z tych stron i usług będzie wygodniejsze.

Pliki cookies to niewielkie
pliki
tekstowe
przechowywane na
urządzeniu użytkownika,
które przyczyniają się do
funkcjonowania stron
internetowych/usług
online, zwiększając ich
wydajność.

Ponadto używamy podobnych technologii, takich jak
skrypty wczytywane w momencie, w którym odwiedzasz
nasze strony, lub gdy czytasz nasze wiadomości e-mail.
(3) Z JAKICH PLIKÓW COOKIES KORZYSTAMY W RAMACH NASZYCH USŁUG?
Poniżej zamieszczamy listę różnych rodzajów plików
cookies, z których my lub podmioty świadczące usługi na
naszą rzecz możemy korzystać podczas świadczenia usług
CD PROJEKT RED.
Niezbędne pliki cookies. Pliki te są niezbędne dla „Niezbędne pliki cookies”
zapewnienia funkcjonowania naszych usług, umożliwiając są potrzebne, żeby w pełni
poruszanie się po nich oraz korzystanie z ich korzystać z naszych usług.
funkcjonalności. Bez tych plików cookies usługi, które
zamówiono, takie jak dostęp do bezpiecznych obszarów
strony internetowej lub płatne treści, nie mogą być
świadczone. Pliki te nie mogą zatem zostać wyłączone
bez poważnego wpływu na korzystanie przez Ciebie z
danej usługi.
Pliki cookies poprawiające wydajność. Pliki cookies
poprawiające wydajność, które często obejmują
analityczne pliki cookies, gromadzą informacje na temat
korzystania przez Ciebie z usług CD PROJEKT RED i
umożliwiają nam ich ulepszanie. Np. pliki cookies
poprawiające wydajność pokazują nam, jakie karty na
naszej stronie internetowej są najczęściej odwiedzane,
pozwalają nam zaobserwować ogólne wzorce korzystania
z usług CD PROJEKT RED, pomagają nam zarejestrować
jakiekolwiek problemy z usługami CD PROJEKT RED,
które mogłyby się pojawić, a także pokazują nam, czy
nasza reklama jest skuteczna, czy też nie. Korzystamy z
plików cookies również, aby pomóc Tobie w poruszaniu
się po naszej stronie internetowej i w powrocie do kart.

„Pliki
cookies
poprawiające wydajność”
pomagają nam gromadzić
informacje o naszym
serwisie, abyśmy mogli go
ulepszać.

Pliki cookies poprawiające funkcjonalność. W pewnych
sytuacjach możemy korzystać z plików cookies
poprawiających funkcjonalność. Pliki cookies
poprawiające funkcjonalność pozwalają nam zapamiętać
wybory dokonane przez Ciebie w ramach korzystania z
usług CD PROJEKT RED oraz dostarczyć rozszerzonych i
bardziej spersonalizowanych funkcji, takich jak
dostosowanie strony internetowej, zapamiętanie, czy
pytaliśmy Cię o chęć udziału w promocji lub o innych,
zamówionych przez Ciebie, takich jak oglądanie video
lub umieszczenie komentarza na blogu. Wszystkie te
cechy pozwalają nam poprawić korzystanie przez Ciebie
z usług CD PROJEKT RED.

“Pliki
cookies
p o p r a w i a j ą c e
funkcjonalność” pozwalają
nam zapamiętać jak
korzystasz z naszych
usług, abyśmy mogli je dla
ciebie ulepszać i
personalizować.

Pliki cookies kierunkujące i reklamowe oraz podobne
technologie. Współpracujemy z sieciami reklamowymi w
zakresie zarządzania z naszymi reklamami na
z e w n ę t r z n y c h s t r o n a c h . Po d m i o t y, z k t ó r y m i
współpracujemy w ramach sieci reklamowych mogą
wykorzystywać technologie zbierające informacje na
temat Twojej aktywności na naszych stronach oraz
stronach zewnętrznych, w celu dostarczania reklam,
które jak sądzimy lepiej odpowiadają Tobie i Twoim
zainteresowaniom, a także w celu zmierzenia
skuteczności naszych kampanii reklamowych. W
szczególności możemy korzystać z Google Adwords,
Doubleclick, Sizmek Versatag, Twitter Pixel lub Facebook
Pixel. Zobacz punkt 4 poniżej, aby dowiedzieć się, w jaki
sposób zablokować ciasteczka.

Pliki cookies kierunkujące
i reklamowe pomagają
nam dostarczać reklamy
lepiej odpowiadające Tobie
i
Tw o i m
zainteresowaniom.

Pliki cookies analityczne. Korzystamy z narzędzi
analitycznych, takich jak Google Analytics, Google
Optimize lub Hotjar w celu zbierania informacji na temat
sposobu, w jaki odwiedzający nasze strony korzystają z
naszych usług. Przykładowo, możemy analizować ruch na
naszej stronie, a takżę śledzić poszczególne wydarzenia,
takie jak otwarcie konkretnych stron CD PROJEKT RED
lub wiadomości e-mail otrzymanych od nas, czy kliknięcia
w poszczególne linki. Infomacje te wykorzystujemy do
o p t y m a l i z a c j i n a s z e j k o m u n i k a c j i z To b ą , d o
oszacowania, w jaki sposób są wykorzystywane nasze
Usługi, do tworzenia raportów statystycznych
dotyczących aktywności na stronie oraz do tworzeniu
profilu zagregowanych odwiedzin na stronie. W
przypadku Google Analytics, informacje dotycząće
Twojego korzystanie ze strony oraz Twojego adresu IP są
przesyłane do Google, Inc. Poprzez komponent Google
Analytics. Aby zrezygnować z udziału w śledzeniu
aktywności we wszystkich usługach CD PROJEKT RED
poprzez Google Analytics, skorzystaj z adresu http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Korzystamy z narzędzi
analitycznych, takich jak
Google Analytics aby
ocenić, jak korzystasz z
naszych Usług i dostosować
je do Ciebie.

Wtyczki Social Media. Na niektórych z naszych stron
możemy korzystać z wtyczek powiązanych z platformami
społecznościowymi, takich jak przycisk „Lubię to” na
Facebooku. W takich wypadkach Twoja przeglądarka
prześle danej platformie społecznościowej informacje o
odwiedzonej stronie, Twoim adresie IP, a takżę
informacje dotyczące przeglądarki. Ma to miejsce
niezależnie od tego, czy kliknąłeś taki przycisk, czy też
nie. Aby zapobiec wczytywaniu takich wtyczek, możesz
skorzystać z rozwiązań blokujących treść (wbudowanych
w Twoją przeglądarkę lub odrębnych dodatków).

Na niektórych stronach
możemy korzystać z
wtyczek Social Media,
takich jak przycisk „Lubię
to”. Jeżeli chcesz
wyłączyć te funkcje,
skorzystaj z rozwiązań
blokujących treść w
Twojej przeglądarce.

(4) JAK MOGĘ KONTROLOWAĆ PLIKI COOKIES?
Większość przeglądarek internetowych automatycznie
akceptuje pliki cookies. Możesz jednak dostosować
ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować pliki
cookies lub podobne technologie albo otrzymać
powiadomienie w momencie ich wysyłania. Więcej
informacji jak zatrzymać akceptowanie plików cookies
znajdziesz na stronie dostawcy Twojej przeglądarki
dostępnej poprzez ekran pomocy. Pomimo wyłączenia
cookies będziesz nadal móc korzystać z naszych usług,
ale miej na uwadze, że w przypadku wyłączenia
wszystkich cookies niektóre funkcje usług CD PROJEKT
RED mogą nie działać zgodnie z ich przeznaczeniem.

Możesz kontrolować pliki
cookies przy użyciu
ustawień
Tw o j e j
przeglądarki/urządzenia.
Jeżeli przestaniesz
akceptować wszystkie pliki
cookies, niektóre funkcje
naszych usług mogą nie
dz i ałać z godn i e z i ch
przeznaczeniem.

Ponadto, niektórzy nasi partnerzy są członkami
Networking Advertising Initiative („NAI”) i/lub Digital
Advertising Alliance („DAA”) – organizacji, które oferują
możliwość łatwego zablokowania ukierunkowanych
reklam. Jeśli nie chcesz, aby Twoje informacje były
wykorzystywane w celu oferowania Ci tego typu reklam,
możesz zablokować tę możliwość odwiedzając stronę
DAA i/lub NAI. Zwróć uwagę, że to nie zablokuje
wyświetlania reklam – możesz nadal widzieć generyczne,
nieukierunkowane reklamy.
(5) ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI COOKIES
Niniejsza Polityka Cookies może ulegać okresowym
zmianom. Na górze niniejszego dokumentu podaliśmy
datę ostatniej aktualizacji. Wszelkie zmiany do niniejszej
Polityki wejdą w życie w ciągu 30 dni od daty ich
opublikowania online.

W ra z i e k o n i e c z n o ś c i
możemy zmieniać
niniejszą Politykę Cookies,
jednak zmiany wejdą w
życie 30 dni po ich
wprowadzeniu.

(6) WIĘCEJ O NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI
Prosimy także o zapoznanie się z naszą Polityką S p r a w d ź t a k ż e n a s z ą
Prywatności, która zawiera więcej informacji na temat politykę prywatności (link
ochrony Twojej prywatności: link.
w kolumnie obok).

