
POLITYKA PLIKÓW COOKIE 

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 

1. Polityka plików cookie reguluje zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii 
stosowanych na stronie internetowej www.premium.vox.pl., której operatorem jest Składy VOX sp. z 

o.o. sp.k. z siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Gdyńska 143.  

2. Pliki cookie to niewielkie dane wysyłane z naszej strony internetowej, przechowywane w przeglądarce, 
telefonów lub innym urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik podczas wyświetlania naszego serwisu. 
Pliki cookie umożliwia rozpoznać urządzenie Użytkownika podczas następnej wizyty, zapewniając 
dostęp do określonych funkcji i pozwalają zrozumieć w jaki sposób poruszał się on po stronie.  

 

II. USTAWIENIA I ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE 
 

1. Ustawienia powszechnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych pozwalają na zapisywanie 
wszystkich rodzajów plików cookie. Możesz jednak zarządzać ustawieniami plików poprzez: 

a. narzędzia udostępniane przez operatorów przeglądarek internetowych (szczegóły dostępne po 
kliknięciu w linki poniżej):  

- Internet Explorer, 

- Mozilla Firefox, 

- Google Chrome, 

- Opera, 

- Safari. 

b. panel zarządzania plikami wyświetlany z chwilą ładowania strony głównej serwisu, gdzie 
Użytkownik może: 

- dokonać wyboru opcji „Zezwól na wszystkie ciasteczka” – wówczas VOX zapisuje i 
korzysta ze wszystkich plików zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika;  

- dokonać wyboru opcji „Korzystaj wyłącznie z niezbędnych plików cookie” – wówczas 
VOX zapisuje i korzysta tylko z plików cookie, które są całkowicie niezbędne do 
działania serwisu i jego funkcjonalności 

- odznaczyć zgody na wybrany rodzaj plików cookie, w tym preferencyjne, statystyczne 
i marketingowe (szerzej opisano w rozdziale III poniżej.) 

 

III. PLIKI COOKIE WYKORZYSTYWANE W SERWISIE 

 

1. Serwis premium.vox.pl korzysta z plików cookie, aby ułatwić Użytkownikowi korzystanie z dostępnych 
funkcjonalności oraz w celu zapamiętywania wybranych przez Użytkownika ustawień, w zakresie np. 
języka, kolorystyki, rozmiaru i rozmieszczenia poszczególnych elementów. Pliki cookie wykorzystywane 
są także w celu tworzenia zagregowanych i w pełni anonimowych statystycznych dotyczących odwiedzić 
serwisu, co w konsekwencji pozwala także na wyświetlanie reklam bezpośrednio odpowiadającym 
preferencjom Użytkownika.  

2. Pliki cookie wykorzystywane przez serwis premium.vox.pl można podzielić na: 
a. niezbędne – są absolutnie konieczne do prawidłowego działania witryny i nie możemy ich 

wyłączyć; są one wykorzystywane do odpowiedniej nawigacji na stronie i udzielania dostępu 
do obszarów bezpiecznych strony;  

b. preferencyjne – umożliwiają stronie zapamiętywanie informacji, które zmieniają wygląd lub 
funkcjonalność strony, np. preferowany język lub region; 

c. statystyczne – pomagają zrozumieć nam, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na 
stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje; 

d. marketingowe – stosowane w celu śledzenia użytkowników na stornie i w konsekwencji 
wyświetlania reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników.  

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/change-internet-explorer-privacy-settings#1TC=windows-7
https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security
https://support.google.com/chrome/answer/114836?hl=pl
https://support.apple.com/kb/ph19214


3. W ramach serwisu premium.vox.pl stosowane są pliki cookie:  
a. sesyjne – mają charakter tymczasowymi (trzymamy na urządzeniu Użytkownika do czasu 

wylogowania czy opuszczenia strony internetowej lub np. wyłączenia przeglądarki 
internetowej);  

b. stałe – przechowywane są przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich 
usunięcia przez Użytkownika. 

4. Serwis premium.vox.pl korzysta także z plików cookie pochodzących od dostawców mediów 
społecznościowych, które umożliwiają Użytkownikowi udostępnianie treści swoim znajomym. Ponadto 
są one w stanie śledzić aktywności Użytkownika na innych serwisach i budować profil zainteresowań 
Użytkownika. W konsekwencji Użytkownik będzie miał dostarczane preferowane przez niego treści 
nawet na innych stronach internetowych.  

  

IV. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PLIKÓW COOKIE 

 

1. Podstawą prawną zapamiętywania plików cookie i informacji w nich zgormadzonych są: 
a. prawnie usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku plików 

niezbędnych,  
b. zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku pozostałych rozdziałów plików 

cookie (preferencyjnych, statystycznych czy marketingowych).  

 

V. PLIKI COOKIE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

1. Google Analytics 
Witryna internetowa premium.vox.pl korzysta z narzędzi Google Analytics, usługi analizy oglądalności 
stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa plików cookie 
w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają.  
Informacje o polityce prywatności Google można znaleźć na stronie 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites. 
 

2. Homebook 
Witryna internetowa premium.vox.pl korzysta z plików podmiotów zewnętrznych, w tym współpracują 
z grupą kapitałową Wirtualnej Polski, która zamieszcza informacje w formie plików cookie i innych 
podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym a oraz uzyskują do nich dostęp. Celem 
współpracy z podmiotami zewnętrznymi jest dostosowanie do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy 
na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy.  
Informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce 
prywatności Wirtualnej Polski https://holding.wp.pl/poufnosc" 

 

VI. INFORMACJE KOŃCOWE 

 

1. Wszystkie sprawy związane z plikami cookie Użytkownik może skonsultować z Inspektorem Ochrony 
Danych - kontakt pod adresem e-mail: iod@vox.pl.  

2. Polityka cookie może ulec zmianie ze względu na: 
- obowiązek wprowadzenia zmian, 
- zmianę przepisów prawa, 
- zakres stosowanych przez nas plików cookie. 

 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://holding.wp.pl/poufnosc
mailto:iod@vox.pl

