
Informacja o polityce Cookies

Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2019 r.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

1. Informacje o kontrolerze 

Jednostka odpowiada za kontrolę wszelkich informacji uzyskanych przez własne pliki Cookies (ang. first-
party cookies) na tej stronie internetowej. Przez słowo „jednostka”, a także „kontroler”, „Eurofins”, „my”
rozumie się:

Eurofins GSC Poland Sp. z o.o.
Ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice

Niniejsza informacja określa podstawowe dane przetwarzane przez Eurofins, zebrane za pomocą tzw.
„śledzących technologii” (ang. Tracking technologies) takich jak pliki Cookies oraz dostarcza informacji o
ww. technologiach. Jej zadaniem jest pomóc Ci lepiej zrozumieć czym są pliki Cookies oraz jaką rolę pełnią
przy odwiedzaniu naszej strony internetowej. Zgodnie z wymaganiami prawodawstwa europejskiego, na
każdej stronie, używającej plików Cookies musi pojawić się informacja o nich oraz powiadomienie, że
akceptując je, udzielasz wyraźnej zgody na zbieranie i przechowywanie informacji zebranych za ich
pomocą.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące informacji o plikach albo chcesz wysłać zapytanie o Twoje dane
osobowe, proszę skontaktuj się z nami przez nasz punkt kontaktowy: 

cookies@eurofins.com  

2. Które informacje Eurofins o mnie zbiera? 

Eurofins może uzyskiwać o Tobie informacje, kiedy używasz tej strony internetowej.

Do informacji tych należą:

Twoja tożsamość (jak np. Adres IP);

Informacje o zdarzeniach urządzenia, takie jak typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina
Twojego żądania oraz adres URL;

Twoje preferencje, takie jak ustawienia językowe, powiadomienia na stronie internetowej lub alerty;

Twoja lokalizacja;

Treść, którą przeglądasz lub strony, które odwiedzasz;

Zapytania, które wyszukujesz za pomocą naszej strony.

mailto:cookies@eurofins.com?subject=Eurofins.pl Cookie Notice Inquiry.


3. Jak Eurofins zbiera o mnie informacje?

3.1 Zbieramy o Tobie informacje za pomocą naszej strony, przez użycie plików Cookies

 Zbieramy informacje o Tobie, kiedy używasz naszej strony albo wyszukujesz treści dostarczanej przez
Eurofins. Część tych informacji jest automatycznie zbierana przez Cookies i gromadzona w dziennikach
serwera. Używamy także technologii, aby określić lokalizacje, którą posiada Twój adres IP, na przykład,
Eurofins może dowiedzieć się, w którym kraju lub mieście jesteś.

3.1.1 Czym są Cookies?

Cookie (ciasteczko) jest małym plikiem tekstowym, który służy stronie do zapisu informacji z Twojego
komputera lub telefonu komórkowego, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Pozwala on na
zapamiętywanie Twoich aktywności i preferencji (takich jak login, język, rozmiar czcionki i inne ustawione
preferencje) przez pewien okres czasu - nie musisz, więc wchodzić do nich za każdym razem, gdy
wracasz do witryny lub przechodzisz z jednej strony na drugą.

Jest wiele rodzajów plików Cookies. Niektóre z nich, (jak te opisane poniżej) poszerzają funkcjonalność
naszej strony i poprawiają, jakość korzystania z niej, inne natomiast nie są niezbędne i strona internetowa
może działać bez nich.

3.1.2  Które Cookies używa strona internetowa Eurofins, w jakim celu i jak długo dane są
przechowywane?

Niezbędne pliki Cookies: Są one podstawą do poruszania się po stronie internetowej i korzystania z jej
funkcji.  Bez tych plików usługi, o które proszą użytkownicy stron internetowych, takie jak koszyki na
zakupy lub e-fakturowanie, nie mogą być dostarczane. Pliki te są wykorzystywane do przechowywania
unikalnego identyfikatora, w celu zarządzania i identyfikacji użytkownika, jako unikalnego dla innych
użytkowników przeglądających obecnie stronę internetową. Zapewnia to spójną i dokładną obsługę danej
osoby.

Niezbędne pliki cookies umożliwiają korzystanie z usług, o które użytkownicy strony internetowej specjalnie
prosili. Są to pliki własne (ang. First-party cookies), które są ustawiane przez serwer WWW odwiedzanej
strony i mają tę samą domenę. Są one stałe i wymazywane po roku.

Analityczne pliki Cookies: Te pliki Cookies zbierają informacje o użytkownikach, takie jak szybkość
ładowania strony, szybkość połączenia internetowego, typ przeglądarki, typ urządzenia, rozmiar ekranu
itp. w celu przeanalizowania działania danej strony internetowej i umożliwienia jej ulepszenia. Po zebraniu,
informacja staje się od razu anonimowa. Są one używane przez podmioty zewnętrzne (ang. Third party)
zwane Google Analytics. Informacje te zostają zebrane na anonimowych listach zbiorczych (ang.
Aggregated form), zawierających liczbę odwiedzjących stronę, skąd odwiedzający pochodzą i strony, które
odwiedzili. Te pliki cookies są podzielone na pliki sesyjne, które są kasowane gdy użytkownik zamyka
przeglądarkę oraz stałe, które pozostają na komputerze/urządzeniu użytkownika przez określony czas
(zazwyczaj dwa lata).

Funkcjonalne pliki Cookies: Są to pliki, które automatycznie zapamiętują dokonane poprzednio wybory
użytkowników, w celu ulepszenia ich doświadczeń przy następnej wizycie na stronie internetowej (gdzie
użytkownicy wybierają preferowany przez siebie język lub zapamiętują ustawienia, takie jak to, czy już się
zalogowali czy nie). Cookies te także uniemożliwiają oferowanie usług, które poprzednio już były
oferowane i odrzucone. Funkcjonalne pliki Cookies są stałe i zwykle przechowywane przez rok. Niektóre z



nich są ustawiane po pojawieniu się okna z funkcją, która ma zapobiec ponownemu pojawieniu się go na
konkretnej stronie, podczas gdy inne decydują o tym, czy baner pojawia się wyśrodkowany na dole
wszystkich stron witryny internetowej, w celu reklamowania obecności pełnometrażowych stron
internetowych z okazji 30. rocznicy istnienia Eurofins. Brak tego ostatniego pliku cookie wyświetla baner.

Te pliki Cookies są plikami własnymi (ang. First-party Cookies), które są ustalane przez serwer WWW i
udostępniane przez tę samą domenę. 

Ukierunkowane lub reklamowe pliki Cookies: Te pliki Cookies śledzą aktywność przeglądarki na stronie
internetowej i zbierają informacje o „nawykach” użytkownika przeglądarki. Są one używane do
dostarczania reklam istotniejszych dla użytkowników strony i ich zainteresowań; aby ograniczyć liczbę
wyświetleń reklam przez użytkowników i pomóc w zmierzeniu skuteczności kampanii reklamowych. Te pliki
zawierają unikatowy klucz, który potrafi rozróżniać użytkowników na podstawie zwyczajów związanych z
przeglądaniem, albo zachowywać kod, który może być przełożony na zestaw zwyczajów przeglądania
użytkownika, albo preferencji, przy użyciu danych przechowywanych gdzie indziej.

Pamiętają one, że użytkownik odwiedził stronę internetową i udostępniają tę informację innym
organizacjom takim jak ogłoszeniodawcy. Dość często ukierunkowane lub reklamowe pliki cookies będą
powiązane z funkcjonalnością strony udostępnianą przez inne organizacje. Dane zawarte w tych plikach są
ogólnie ustalane i kontrolowane przez organizacje zewnętrzne (ang. Third party organisations)

Wszystkie pliki cookies będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów określonych powyżej i po to,
abyśmy mogli polepszyć usługi dla wszystkich odwiedzających naszą stronę, tak, aby moc prezentować
swoja stronę, usługi i produkty w jeszcze bardziej odpowiedni sposób.

Należy pamiętać, że na stronie tej kod Google Analytics jest uzupełniony o „anonimizacje IP” w celu
zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. IP-masking).

Youtube

Jesteśmy zainteresowani dostarczeniem Państwu szerokiej gamy informacji multimedialnych. Dlatego też
zamieściliśmy filmy z YouTube (Youtube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 USA). Podstawą
prawną jest tu art. 6 § 1 pkt. f) GDPR (ang. General Data Protection Regulation = Rozporządzenie o
Ochronie Danych Osobowych, tj. RODO).

Integracja działa w trybie zwiększonej prywatności, zwanym również rozwiązaniem „no-cookie”, co
oznacza, że pliki Cookies i znaczniki pikselowe (ang. Pixel tags) będą umieszczane dla personalizacji
reklamy i wyników wyszukiwania tylko wtedy, gdy film jest faktycznie odtwarzany na YouTube.

Kiedy odtwarzasz wideo na YouTube, do Google, jako operatora YouTube, są przekazywane następujące
dane:

Adres IP;

Konkretny adres odwiedzanej strony;

ID przeglądarki;

Data i czas połączenia w systemie;

Istniejące pliki Cookies, które mogą być użyte do jednoznacznej identyfikacji Twojej przeglądarki.

Za przetwarzanie danych jest odpowiedzialny wyłącznie serwis Google, jako operator YouTube. Nie
posiadamy wiedzy ani też nie możemy wpływać na to, które dane (i jak) są tam przetwarzane. Więcej



informacji o tym znajdziesz tutaj. Należy pamiętać, że Google może otrzymywać dalsze informacje za
pośrednictwem plików cookies już zapisanych na komputerze użytkownika. Nie posiadamy wiedzy ani też
nie możemy wpływać na to, które dane (i jak) są tam przetwarzane.

Ikony Mediów Społecznościowych

Artykuły na naszej stronie internetowej można szybko i łatwo udostępniać w sieciach społecznościowych
takich jak Facebook, Twitter czy Google+. W tym celu stworzyliśmy za pomocą naszych ikon
społecznościowych możliwość korzystania z tych usług - ale nadal chroniąc Twoją prywatność. Zazwyczaj
wtyczki społecznościowe powodują, że każdy odwiedzający stronę jest natychmiast śledzony przez te
serwisy po adresie IP i innych działaniach w Internecie, które są rejestrowane. Dzieje się tak nawet wtedy,
gdy użytkownik nie kliknie żadnego z przycisków.

Aby temu zapobiec, Eurofins używa metody Shariff (ang. The Shariff Method). Nasze przyciski
społecznościowe nie nawiązują bezpośrednio kontaktu z siecią społecznościową, dopóki aktywnie nie
klikniesz przycisku udostępnienia. Jeśli zarejestrujesz się już do sieci społecznościowej, na Facebook i
Google+ zostanie to zrobione automatycznie, bez otwierania dodatkowych okien. Na Twitter „wyskakuje”
okienko, gdzie możesz edytować tekst „tweetu”.

Użytkownicy mogą umieszczać treści z naszej strony internetowej w mediach społecznościowych bez
tworzenia kompletnych profili. Eurofins używa metody Shariff, aby chronić Twoją prywatność w zakresie
możliwie najbardziej dostosowanym do obecnej technologii.

Metoda Schariff jest już używana przez wiele stron internetowych, po to, aby chronić prywatność ich
użytkowników. Punktem wyjścia była inicjatywa Heise.de, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat
aktualnego stanu dyskusji.

Inicjatywa Heise.de - metoda 2 kliknięć, nazwana „Shariff” (ang. 2-click method called „Shariff”) (informacje
merytoryczne I szczegóły techniczne)

Linki do ustawień prywatności:

https://www.facebook.com/about/privacy/

https://twitter.com/privacy?lang=de

https://policies.google.com/?hl=de

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

3.1.3 Jak kontrolować pliki Cookies?

Możesz kontrolować i/lub usuwać Cookies według własnego uznania. Możesz usunąć wszystkie pliki
cookies, które już znajdują się na Twoim komputerze i ustawić większość przeglądarek tak, aby zapobiec
ich pojawianiu się. Jednak, jeśli to zrobisz, możliwe, że będziesz musiał ustawiać ręcznie niektóre
preferencje za każdym razem gdy odwiedzasz stronę, a niektóre usługi i funkcje mogą w ogóle nie działać.

Po więcej ogólnych informacji o Cookies i o tym, jak wyłączyć je w Twojej przeglądarce kliknij tutaj:
http://www.allaboutcookies.org/. 

Możesz w łatwy sposób zaakceptować lub odrzucić każdy z plików Cookies na tej stronie, dostosowując
swoje preferencje na odpowiednich linkach umieszczonych na każdej ze stron internetowych Eurofins,

https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy?lang=de
https://policies.google.com/?hl=de
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy
http://www.allaboutcookies.org/


zatytułowanych „Preferencje plików Cookies” (ang. Cookies Preferences”).

3.2 Zbieramy informacje o użytkowniku za pomocą Web Beacons i śledzenia parametrów.

Używamy również oprogramowania podobnego do plików cookies, znanego „web beacons”. Sygnalizator
web beacons jest jedną z wielu technik używanych do śledzenia, kto czyta stronę internetową lub e-mail,
kiedy i z którego komputera. Może on być również użyty do przekierowania użytkownika do serwisu
internetowego trzeciej kategorii (ang. Third party web service) w celach śledzenia.

Nie ma możliwości odrzucenia Web beacons. Jednak dlatego, że działają one w połączeniu z plikami
Cookies, można je skutecznie wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki tak, aby ograniczała lub
blokowała Cookies.

Używamy również ETag, które jest nagłówkowym polem protokołu HTTP, używanym głównie do walidacji
pamięci podręcznej w sieci i umożliwiającym bardziej wydajne przeglądanie stron internetowych. Został on
również wykorzystany do celów podobnych jak Cookies.

Używamy skryptów (jak np. kod JavaScript) i komponentów (takich jak wtyczki do przeglądarek typu
AdobeFlash) w celu generowania stron internetowych i automatyzacji procesów komputerowych. Możesz
wyłączyć skrypty, takie jak JavaScript na Twojej przeglądarce (zobacz w ustawieniach przeglądarki).

3.3 Zbieramy o Tobie informacje za pomocą osób zewnętrznych (ang. Via Third Parties).

Korzystamy z Google Analytics, zbierając dane o odbiorcach, takie jak wiek, płeć i zainteresowania, w celu
współpracy z firmami, które gromadzą informacje o Twoich działaniach online, aby zapewnić reklamę
dostosowaną do Twoich zainteresowań i preferencji. Na przykład, możesz widzieć niektóre reklamy na tej
lub innych stronach, ponieważ mamy umowę z Google oraz innymi podobnymi firmami, w celu
udostępniania naszych reklam, opierając się o informacje, które my lub oni zebrali, włączając w to
informacje, które zostały zebrane automatycznie (np. przez Cookies i Web beacons). Firmy te także
używają automatycznych technologii do zbierania informacji, kiedy klikniesz na nasza reklamę, co pomaga
w śledzeniu i efektywniejszym zarządzaniu naszym marketingiem.

Użytkownik może zrezygnować ze zautomatyzowanego zbierania informacji przez sieci reklamowe osób
zewnętrznych w celu dostarczania reklam dostosowanych do jego zainteresowań, odwiedzając stronę
poświęconą zasadom samoregulacji dla reklamy behawioralnej online. (ang. The Self-Regulatory
Principles for Online Behavioural Advertising) na http://www.aboutads.info/choices/ i
edytować/zrezygnować z preferencji dotyczących reklam w Google Display Network na
http://www.google.com/ads/preferences/.

Ponieważ strony związane z rezygnacją i kontrolą preferencji są specyficzne dla poszczególnych
przeglądarek używanych do ich odwiedzania, a także ze względu na to, że nie są obsługiwane przez
Eurofins, nie jesteśmy w stanie wykonać tego w Twoim imieniu.

4. Na jakiej/jakich podstawie/podstawach opieracie się Państwo przy
przetwarzaniu moich danych osobowych?

Aby korzystać z plików cookies i przetwarzać Twoje dane zebrane za pomocą nich, polegamy na Twojej
zgodzie. W każdej chwili możesz ją wycofać w całości lub części, dostosowując swoje preferencje na
odpowiednich linkach umieszczonych na każdej ze stron internetowych Eurofins, zatytułowanych
„Preferencje Cookies” (ang. „Cookie Preferences”).

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.google.com/ads/preferences/


5. Do kogo będą przekazywane moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do oddziałów Eurofins, (które można znaleźć na stronie
https://www.eurofins.com/). Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy danych osobowych
osób odwiedzających naszą stronę internetową osobom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków opisanych
poniżej:

Do zaufanych firm lub osób, aby przetwarzać dla nas Twoje dane osobowe, w oparciu o nasze
instrukcje i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych;

Usługodawcom, których zachowaliśmy do świadczenia usług w naszym imieniu;

Firmom, organizacjom lub osobom fizycznym spoza Eurofins, jeżeli mamy uzasadnione powody aby
sądzić, że dostęp, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie informacji jest konieczne do:

Wykonywania i egzekwowania warunków umownych;

Spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesów prawnych lub
egzekwowalnych wniosków rządowych;

Wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów związanych z
oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi;

Ochrony przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa Eurofins, naszych
użytkowników lub społeczeństwa, zgodnie z tym, co wymagane lub dozwolone przez prawo

 W dobrej wierze organom regulacyjnym lub organom ścigania, jeśli wierzymy, że prawo wymaga od
nas ujawnienia takich informacji w związku z wykrywaniem przestępstw, pobieraniem podatków lub
cła, w celu zastosowania się do obowiązującego prawa lub nakazu sądu właściwej jurysdykcji lub w
związku z postępowaniem sądowym;

Osobom trzecim w przypadku połączenia się, przejęcia lub upadłości, a także w przypadku
sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszej działalności lub aktywów (w tym w wyniku
upadłości).

6. Czy moje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską w przypadku, gdy jeden z wyżej
wymienionych odbiorców znajduje się poza UE i tylko do krajów, dla których:

Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony, (która gwarantuje
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w tym kraju);

Wyraziłeś/aś wyraźną zgodę

Zapewniono odpowiednie zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule ochrony danych (można
je znaleźć na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-
eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) albo Certyfikat Ochrony Danych
Osobowych (ang. Privacy Shield Certification) (firmy z tego korzystające można znaleźć na
https://www.privacyshield.gov/list).

7. Jakie prawa w związku z moimi danymi osobowymi mi przysługują?

Masz prawo poprosić o:

Dostęp do Twoich danych;

Poprawienie Twoich danych;

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych;

https://www.eurofins.com/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://www.privacyshield.gov/list


Wycofanie zgody, w dowolnym momencie, jak opisano wyżej;

Usunięcie Twoich danych.

Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego krajowego organu ochrony danych, w przypadku
nieprzestrzegania praw. Przegląd krajowych organów ochrony danych dostępny jest pod linkiem:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

8. Linki do innych stron.

Udostępniamy linki do innych stron dla Twojej wygody i informacji. Jeśli korzystasz z takich linków,
niniejsza informacja o plikach Cookies nie będzie miała już wtedy zastosowania. Strony te mogą posiadać
własną informację o plikach Cookies lub politykę, z którą zapoznanie się zalecamy, jeśli korzystasz z linków
stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść wrzucanych stron internetowych ani za ich
wykorzystanie.

9. Zmiany w niniejszej informacji o plikach Cookies.

Uznajemy, że przejrzystość jest naszą ciągłą odpowiedzialnością, więc będziemy stale kontrolować
niniejsze powiadomienie o plikach Cookies. Zawsze będziemy aktualizować tę informację na naszej stronie
internetowej, więc prosimy, staraj się ją czytać, kiedy odwiedzasz naszą stronę (powiadomienie o ostatniej
aktualizacji znajduje się w prawym, górnym rogu, dzięki któremu dowiesz się, kiedy ostatni raz
aktualizowaliśmy informację o plikach Cookies).

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

