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Polityka Prywatności eCommerce Team Sp. z o.o. 
 

(dalej jako „Polityka prywatności”) 
 
Polityka prywatności określa podstawowe zasady ochrony Państwa Danych 
osobowych przez eCommerce Team Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako 
administratora Państwa Danych osobowych.  
 
Polityka prywatności w szczególności: 
 

• określa cel, zakres i okres, przez jaki będą przetwarzane Dane osobowe 
przez eCommerce Team Sp. z o.o.; 

• opisuje Państwa uprawnienia, jakie przysługują Państwu w związku z 
przetwarzaniem przez eCommerce Team Sp. z o.o. Danych osobowych. 

 
Niniejsza Polityka prywatności zawiera w szczególności wszystkie niezbędne 
informacje przewidziane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) – „dalej jako RODO”. 
 
Niniejsza Polityka prywatności zawiera również „Politykę Cookies 
eCommerce Team Sp. z  o.o.” tj. zasady korzystania przez eCommerce Team 
Sp. z o.o. z plików typu Cookies w zakresie przechowywania na Państwa 
Urządzeniach informacji oraz uzyskiwania dostępu do tych informacji. 
 

1. Definicje 
 
1) eCommerce Team Sp. z o.o. lub administrator – eCommerce Team Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Poznaniu (60-461), przy ul. 
Moliera 15/2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000791870, NIP: 
7811997574, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł (opłacony w 
całości);  
 
2) Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO tj. wszystkie 
dotyczące Państwa informacje (w szczególności imię i nazwisko, adres e-
mail oraz numer telefonu), które Ty osobiści udostępnią Państwo eCommerce 
Team Sp. z o.o., lub które eCommerce Team Sp. z o.o. uzyska z innych źródeł;  
 
3) Cookies – dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, 
zapisywane przez serwery sieci internetowej oraz przechowywane na 
Urządzeniu; 
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4) Urządzenie – komputer, telefon, tablet lub inne telekomunikacyjne 
urządzenie końcowe, za pośrednictwem którego łączą się i uzyskują Państwo 
dostęp do Serwisu; 
 
5) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: 
https://ecommerceteam.pl.  

 
2. Przetwarzanie Danych osobowych 

 
informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO 

 
1) Administratorem Państwa Danych osobowych jest eCommerce Team Sp. z 
o.o.  
 
2) Z administratorem mogą skontaktować się Państwo:  
 

• poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: 
kontakt@ecommerceteam.pl, 

• drogą listowną na adres: eCommerce Team Sp. z o.o., ul. Moliera 15/2, 
60-461 Poznań.  

 
3) Administrator przetwarza Dane osobowe w następujących celach: 
 

i. analitycznych obejmujących monitorowanie Państwa aktywności w 
Serwisie przy pomocy Cookies lub innych wykorzystywanych przez 
eCommerce Team Sp. z o.o. narzędzi, 

ii. profilowania Państwa zainteresowań i potrzeb przy pomocy Cookies, 
aby dostosowywać do Państwa potrzeb i zainteresowań treści 
publikowane w Serwisie oraz tworzone przez administratora 
informacje handlowe i marketingowe,  

iii. docierania przy pomocy Cookies udostępnionych w zewnętrznych 
serwisach, z odpowiednio dopasowanym do Państwa przekazem 
reklamowym przygotowanym na skutek korzystania przez Państwa z 
Serwisu, 

iv. w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody - marketingu 
bezpośredniego produktów lub usług eCommerce Team Sp. z o.o., w 
tym także przekazywania informacji handlowych w formie newslettera 
lub skorzystania z formularza kontaktowego.  

 
4) Podstawą prawną przetwarzania przez administratora Danych osobowych 
jest: 
 

i. w przypadkach wskazanych w pkt 3) ppkt i, ii oraz ii powyżej - 
realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, jakim 
jest prowadzenie działań marketingowych lub dobrowolnie udzielona 
przez Państwa zgoda na wykorzystanie plików Cookies (zgodnie 
z postanowieniami cz. 5 Polityki prywatności);  

https://ecommerceteam.pl/
mailto:kontakt@ecommerceteam.pl
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ii. w przypadku wskazanym w pkt 3) ppkt iv powyżej – dobrowolnie 
udzielona przez Państwa zgoda. 

 
5) Administrator przetwarza Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności 
zgodnie z przepisami RODO. Administrator dba o Państwa Danych 
osobowych, stosując odpowiednie procedury oraz standardy 
bezpieczeństwa, jednocześnie zachowując poufność przekazanych 
informacji. 
 
6) Administrator przetwarza następujące Dane osobowe:  
 

• w przypadku gdy są Państwo zainteresowani usługami i informacjami 
handlowymi eCommerce Team Sp. z o. o., a także gdy chcą Państwo 
otrzymywać newslettery z promocjami i ofertami -  imię oraz adres e-
mail oraz opcjonalnie numer telefonu (wyłącznie po ich podaniu), 

• podczas korzystania z Serwisu - adres IP, domenę, typ systemu 
operacyjnego oraz dane identyfikacyjne przeglądarki. 
 

7) Administrator co do zasady nie przekazuje Danych osobowych osobom lub 
podmiotom trzecim z tym zastrzeżeniem, że może przekazać Dane osobowe 
podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie powszechnie 
wiążących przepisów prawa. 
 
8) Administrator będzie przetwarzać Dane osobowe:  
 

i. w przypadkach wskazanych w pkt 3) ppkt i oraz ii powyżej – dopóki 
trwać będzie uzasadniony interes administratora, przy czym w 
przypadku gdy Dane osobowe przetwarzane są w celach profilowania, 
administrator będzie przetwarzał je do czasu wniesienia przez Państwa 
sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu, 

ii. w przypadku wskazanym w pkt 3) ppkt iii powyżej – do czasu cofnięcia 
przez Państwa zgody na przetwarzanie Danych osobowych. 
 

9) Administrator, jeżeli będzie to możliwe, będzie mieć możliwość 
podejmowania w stosunku do Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym 
do ich profilowania. Jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa 
żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na 
Państwa sytuację. Profilowanie polega na przetwarzaniu Danych osobowych, 
poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, 
w szczególności do analizy Państwa osobistych preferencji oraz 
zainteresowań. W wyniku profilowania mogą Państwo nie mieć dostępu do 
niektórych treści, które zdaniem administratora mogą być dla Państwa 
nieodpowiednie. 
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10) Ewentualne podanie przez Państwa Danych osobowych zawsze jest 
dobrowolne, jednakże niektóre z Państwa Danych osobowych mogą być 
niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu. 
 

4. Prawa związane z przetwarzaniem Danych osobowych 
 

W związku z przetwarzaniem Danych osobowych przysługują Państwu 
określone uprawnienia: 
 
a) prawo do informacji, jakie Dane osobowe są przetwarzane oraz do 
otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu); 
 
b) prawo do sprostowania Danych osobowych, w przypadku gdy staną się 
nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne); 
 
c) prawo do usunięcia Danych osobowych, w przypadkach gdy Dane te 
przestaną być potrzebne administratorowi do realizacji określonych w 
Polityce prywatności celów ich przetwarzania, a także w przypadku 
skutecznego cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych (o ile 
administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); 
jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność 
usunięcia Danych osobowych wynika z ciążącego na administratorze 
obowiązku prawnego; 
 
d) prawo do przeniesienia Danych osobowych do innego administratora 
danych; 
 
e) prawo ograniczenia przetwarzania, czyli do żądania niedokonywania na 
Danych osobowych żadnych operacji, a jedynie ich przechowywania, przez 
określony, niezbędny czas w razie stwierdzenia, iż administrator nie 
potrzebuje już określonych Danych osobowych, przetwarzane Dane osobowe 
są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem albo w sytuacji 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
 
f) prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych 
w celu prowadzenia działań marketingowych, których administrator może 
dokonywać na podstawie prawnie opisanego uzasadnionego interesu, aby w 
konsekwencji wyrażania takiego sprzeciwu administrator zaprzestał 
przetwarzania Danych osobowych; 
 
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach 
informowania o produktach i usługach własnych administrator z takim 
skutkiem, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody 
nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody, 
administrator nie będzie już przetwarzać Danych osobowych w celach, dla 
których zgoda była wyrażona. 
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11. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 
 

5. Cookies 
 

1) eCommerce Team Sp. z o.o. informuje, że podczas korzystania przez 
Państwa z Serwisu, może wykorzystywać Cookies w celu wysyłania 
określonych informacji na Urządzenie oraz przechowywania tych informacji 
na tymże Urządzeniu, a także uzyskiwania dostępu do tych informacji.  
 
2) eCommerce Team Sp. z o.o. informuje nadto, iż stosowane Cookies: 
 

• są bezpieczne dla Urządzenia, w szczególności nie stanowią wirusów 
lub innego niechcianego bądź złośliwego oprogramowania; 

• nie pozwalają̨ na pobieranie Danych osobowych lub informacji 
poufnych z Urządzenia,  

• umożliwiają wyłącznie dostęp do wysłanych przez eCommerce Team 
Sp. z o.o. i zapisanych na Urządzeniu określonych informacji; 

• posiadają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich 
na Urządzeniu oraz przypisaną wartość; 

• nie powodują̨ zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu ani w 
zainstalowanym na nim oprogramowaniu. 

 
3) eCommerce Team Sp. z o.o. wykorzystuje różnego rodzaju Cookies, które 
ze względu na czas ich przechowywania na Urządzeniu można podzielić na: 
 

• Cookies sesyjne, które przechowywane są na Urządzeniu i pozostają 
tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki internetowej, a 
następnie są trwale usuwane z pamięci Urządzenia: 

 

rc::a 
Do identyfikowania i filtrowania ruchu botów na 
stronie. Pomaga chronić nasze formularze przed 

spamem. 

rc::c 
Do identyfikowania i filtrowania ruchu botów na 
stronie. Pomaga chronić nasze formularze przed 

spamem. 
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_K

EY 
Przechowuje preferencje dotyczące odtwarzacza 

wideo osadzonego na stronie. 

yt-remote-cast-available Przechowuje preferencje dotyczące odtwarzacza 
wideo osadzonego na stronie. 

yt-remote-cast-installed Przechowuje preferencje dotyczące odtwarzacza 
wideo osadzonego na stronie. 

yt-remote-connected-devices Przechowuje preferencje dotyczące odtwarzacza 
wideo osadzonego na stronie. 

yt-remote-device-id Przechowuje preferencje dotyczące odtwarzacza 
wideo osadzonego na stronie. 
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yt-remote-fast-check-period Przechowuje preferencje dotyczące odtwarzacza 
wideo osadzonego na stronie. 

yt-remote-session-app Przechowuje preferencje dotyczące odtwarzacza 
wideo osadzonego na stronie. 

yt-remote-session-name Przechowuje preferencje dotyczące odtwarzacza 
wideo osadzonego na stronie. 

smuuid 

Śledzi poszczególne sesje w serwisie, dzięki czemu 
serwis może gromadzić dane statystyczne z 

wielokrotnych odwiedzin. Dane te mogą być również 
wykorzystywane w celach marketingowych. 

_cltk 
Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań 

użytkowników w serwisie. Wykorzystywane do 
wewnętrznej analizy przez operatora serwisu. 

_smvs 
Rejestruje dane dotyczące zachowania 

odwiedzających na stronie internetowej. Służy do 
analizy wewnętrznej i optymalizacji witryny. 

_smvc Obsługuje popupy na stronie internetowej. 

smvr 

Gromadzi informacje o preferencjach użytkownika 
i/lub interakcji z treścią kampanii internetowej — jest 

to wykorzystywane na platformie kampanii CRM 
używanej przez właścicieli witryn do promowania 

wydarzeń lub produktów. 

elementor Ciasteczko niebędne do poprawnego działania 
strony internetowej. 

 
 

• Cookies trwałe, które są przechowywane na Urządzeniu i pozostają̨ 
tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia, a zatem zakończenie 
sesji przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie 
powoduje ich usunięcia z jego pamięci Urządzenia: 
 

lang Zapamiętuje wybraną przez użytkownika wersję językową 
strony internetowej. 

api/r.gif Umożliwia wyświetlenie użytkownikowi odpowiedniej treści i 
reklam. 

SERVERID 
Ten plik cookie służy do przypisania odwiedzającego do 

określonego serwera - ta funkcja jest niezbędna do działania 
witryny. 

SRM_B 
Śledzi interakcję użytkownika z funkcją paska wyszukiwania 

witryny. Dane te mogą być wykorzystane do zaprezentowania 
użytkownikowi odpowiednich produktów lub usług. 

SM 

Rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie 
użytkownika podczas ponownych odwiedzin w witrynach 

korzystających z tej samej sieci reklamowej. Identyfikator służy 
do zezwalania na reklamy kierowane. 

ANONCHK 
Rejestruje dane o odwiedzających z wielu wizyt i na wielu 
stronach internetowych. Informacje te służą do pomiaru 

skuteczności reklamy na stronach internetowych. 

c.gif 
Gromadzi dane dotyczące nawigacji i zachowania 

użytkownika na stronie. Służy do sporządzania raportów 
statystycznych i map ciepła dla właściciela witryny. 

MUID Używany powszechnie przez firmę Microsoft jako unikalny 
identyfikator użytkownika. Plik cookie umożliwia śledzenie 
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użytkownika poprzez synchronizację identyfikatora w wielu 
domenach Microsoft. 

CLID 
Gromadzi dane dotyczące nawigacji i zachowania 

użytkownika na stronie. Służy do sporządzania raportów 
statystycznych i map ciepła dla właściciela witryny. 

fr Do rozpoznawania i śledzenia wizyt na stronach internetowych. 

tr Do rozpoznawania i śledzenia wizyt na stronach internetowych. 

ads/ga-audiences Wykorzystywane przez Google Ads do remarketingu. 

CONSENT Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej 
domeny. 

collect 
Służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu i 

zachowaniu odwiedzającego. Śledzi odwiedzającego na różnych 
urządzeniach i kanałach marketingowych. 

UserMatchHistory 

Zapewnia bezpieczeństwo przeglądania przez odwiedzających, 
zapobiegając fałszowaniu żądań między witrynami. Ten plik 

cookie jest niezbędny dla bezpieczeństwa witryny i 
odwiedzającego. 

lang Zapamiętuje wybraną przez użytkownika wersję językową 
strony internetowej. 

bcookie Wykorzystywane przez LinkedIn do śledzenia korzystania z usługi. 

bscookie Wykorzystywane przez LinkedIn do śledzenia korzystania z 
usługi. 

lidc Wykorzystywane przez LinkedIn do śledzenia korzystania z 
usługi. 

AnalyticsSyncHistor
y 

Używane w związku z synchronizacją danych z usługami 
analitycznymi innych firm. 

li_gc Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej 
domeny. 

smg Ten plik cookie rejestruje dane odwiedzającego. Informacje są 
wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. 

CONSENT Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej 
domeny. 

VISITOR_INFO1_LIVE Ciasteczko to próbuje oszacować przepustowość użytkowników 
na stronach ze zintegrowanymi filmami z YouTube. 

YSC Rejestruje unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk 
tego, jakie filmy z YouTube użytkownik widział. 

_ga_# 
Wykorzystywane przez Google Analytics do zbierania danych 

dotyczących liczby odwiedzin witryny przez użytkownika oraz dat 
pierwszej i ostatniej wizyty. 

_gat Używany przez Google Analytics do ograniczania szybkości żądań. 

_ga 
Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do 

generowania danych statystycznych w narzędziu Google 
Analytics o tym, jak odwiedzający korzysta z witryny. 

_gid 
Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania 

danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta z 
witryny. 

_clsk 
Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników 

w serwisie. Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez 
operatora serwisu. 

CookieConsent Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej 
domeny. 
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_clck 
Gromadzi dane dotyczące nawigacji i zachowania 

użytkownika na stronie. Służy do sporządzania raportów 
statystycznych i map ciepła dla właściciela witryny. 

_fbp Do rozpoznawania i śledzenia wizyt na stronach internetowych. 
 
 
4) eCommerce Team Sp. z o.o. wykorzystuje różnego rodzaju Cookies, które 
ze względu na pochodzenie można podzielić na: 
 

• Cookies własne, które umieszczone zostają w Serwisie bezpośrednio 
przez eCommerce Team Sp. z o.o.: 
 

_ga_# 
Wykorzystywane przez Google Analytics do zbierania danych 

dotyczących liczby odwiedzin witryny przez użytkownika oraz dat 
pierwszej i ostatniej wizyty. 

_gat Używany przez Google Analytics do ograniczania szybkości żądań. 

smuuid 
Śledzi poszczególne sesje w serwisie, dzięki czemu serwis może 
gromadzić dane statystyczne z wielokrotnych odwiedzin. Dane te 

mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych. 

_ga 
Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania 
danych statystycznych w narzędziu Google Analytics o tym, 

jak odwiedzający korzysta z witryny. 

_gid Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania 
danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta z witryny. 

_cltk 
Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników w 
serwisie. Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora 

serwisu. 

_clsk 
Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników w 
serwisie. Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora 

serwisu. 

_smvs Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających na stronie 
internetowej. Służy do analizy wewnętrznej i optymalizacji witryny. 

CookieConsent Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej 
domeny. 

_smvc Obsługuje popupy na stronie internetowej. 

smvr 

Gromadzi informacje o preferencjach użytkownika i/lub interakcji z 
treścią kampanii internetowej — jest to wykorzystywane na 

platformie kampanii CRM używanej przez właścicieli witryn do 
promowania wydarzeń lub produktów. 

_clck 
Gromadzi dane dotyczące nawigacji i zachowania użytkownika 
na stronie. Służy do sporządzania raportów statystycznych i 

map ciepła dla właściciela witryny. 
_fbp Do rozpoznawania i śledzenia wizyt na stronach internetowych. 

elementor Ciasteczko niebędne do poprawnego działania strony 
internetowej. 

 
• Cookies zewnętrzne, które umieszczone w Serwisie przez zewnętrzne 

podmioty: 
 

lang Zapamiętuje wybraną przez użytkownika wersję językową 
strony internetowej. 
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api/r.gif Umożliwia wyświetlenie użytkownikowi odpowiedniej treści i reklam. 

SERVERID Ten plik cookie służy do przypisania odwiedzającego do określonego 
serwera - ta funkcja jest niezbędna do działania witryny. 

SRM_B 
Śledzi interakcję użytkownika z funkcją paska wyszukiwania witryny. 
Dane te mogą być wykorzystane do zaprezentowania użytkownikowi 

odpowiednich produktów lub usług. 

SM 

Rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie 
użytkownika podczas ponownych odwiedzin w witrynach 

korzystających z tej samej sieci reklamowej. Identyfikator służy do 
zezwalania na reklamy kierowane. 

ANONCHK 
Rejestruje dane o odwiedzających z wielu wizyt i na wielu stronach 

internetowych. Informacje te służą do pomiaru skuteczności reklamy 
na stronach internetowych. 

c.gif 
Gromadzi dane dotyczące nawigacji i zachowania użytkownika 
na stronie. Służy do sporządzania raportów statystycznych i 

map ciepła dla właściciela witryny. 

MUID 

Używany powszechnie przez firmę Microsoft jako unikalny 
identyfikator użytkownika. Plik cookie umożliwia śledzenie 
użytkownika poprzez synchronizację identyfikatora w wielu 

domenach Microsoft. 

CLID 
Gromadzi dane dotyczące nawigacji i zachowania użytkownika 
na stronie. Służy do sporządzania raportów statystycznych i 

map ciepła dla właściciela witryny. 
fr Do rozpoznawania i śledzenia wizyt na stronach internetowych. 

tr Do rozpoznawania i śledzenia wizyt na stronach internetowych. 
ads/ga-

audiences Wykorzystywane przez Google Ads do remarketingu. 

CONSENT Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej 
domeny. 

rc::a Do identyfikowania i filtrowania ruchu botów na stronie. 
Pomaga chronić nasze formularze przed spamem. 

rc::c Do identyfikowania i filtrowania ruchu botów na stronie. 
Pomaga chronić nasze formularze przed spamem. 

collect 
Służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu i 

zachowaniu odwiedzającego. Śledzi odwiedzającego na różnych 
urządzeniach i kanałach marketingowych. 

UserMatchHistor
y 

Zapewnia bezpieczeństwo przeglądania przez odwiedzających, 
zapobiegając fałszowaniu żądań między witrynami. Ten plik cookie 

jest niezbędny dla bezpieczeństwa witryny i odwiedzającego. 

lang Zapamiętuje wybraną przez użytkownika wersję językową 
strony internetowej. 

bcookie Wykorzystywane przez LinkedIn do śledzenia korzystania z usługi. 

bscookie Wykorzystywane przez LinkedIn do śledzenia korzystania z 
usługi. 

lidc Wykorzystywane przez LinkedIn do śledzenia korzystania z 
usługi. 

AnalyticsSyncHis
tory 

Używane w związku z synchronizacją danych z usługami 
analitycznymi innych firm. 

li_gc Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej 
domeny. 

smg Ten plik cookie rejestruje dane odwiedzającego. Informacje są 
wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. 
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CONSENT Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej 
domeny. 

VISITOR_INFO1_
LIVE 

Ciasteczko to próbuje oszacować przepustowość użytkowników na 
stronach ze zintegrowanymi filmami z YouTube. 

ytidb::LAST_RES
ULT_ENTRY_KEY 

Przechowuje preferencje dotyczące odtwarzacza wideo 
osadzonego na stronie. 

yt-remote-cast-
available 

Przechowuje preferencje dotyczące odtwarzacza wideo 
osadzonego na stronie. 

yt-remote-cast-
installed 

Przechowuje preferencje dotyczące odtwarzacza wideo 
osadzonego na stronie. 

yt-remote-
connected-

devices 

Przechowuje preferencje dotyczące odtwarzacza wideo 
osadzonego na stronie. 

yt-remote-
device-id 

Przechowuje preferencje dotyczące odtwarzacza wideo 
osadzonego na stronie. 

yt-remote-fast-
check-period 

Przechowuje preferencje dotyczące odtwarzacza wideo 
osadzonego na stronie. 

yt-remote-
session-app 

Przechowuje preferencje dotyczące odtwarzacza wideo 
osadzonego na stronie. 

yt-remote-
session-name 

Przechowuje preferencje dotyczące odtwarzacza wideo osadzonego 
na stronie. 

YSC Rejestruje unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk tego, 
jakie filmy z YouTube użytkownik widział. 

 
 
5) eCommerce Team Sp. z o.o. wykorzystuje Cookies w szczególności w 
celu: 
 

• konfiguracji Serwisu, a także dostosowania jego zawartości lub 
funkcjonalności do Państwa preferencji oraz optymalizacji ich 
działania, 

• tworzenia anonimowych statystyk umożliwiającej przeprowadzenie 
analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, 

• pozyskiwania informacji o źródle, z którego trafili Państwo do Serwisu, 
• dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam i 

marketingu usług eCommerce Team Sp. z o.o., 
• przygotowywania przekazu reklamowego w zewnętrznych serwisach 

na podstawie danych zebranych podczas korzystania z Serwisu, 
• zapewnienia bezpieczeństwa i niezakłóconego działania Serwisu. 

 
6) eCommerce Tam sp. z o.o. może wysyłać Cookies na Urządzenie, 
zapisywać je i przechowywać na Urządzeniu oraz uzyskiwać do nich dostęp 
wyłącznie pod warunkiem wyrażenia przez Państwa uprzedniej zgody na 
takie działanie. 
 
W związku z powyższym mogą Państwo wyrazić zgodę na korzystanie przez 
eCommerce Team Sp. z o.o. z Cookies poprzez wybór odpowiedniego pola, 
które zostanie udostępnione Państwu podczas przeglądania Serwisu.  
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W tym samym miejscu mogą Państwo nie wyrazić zgody na korzystanie przez 
eCommerce Team Sp. z o.o. z Cookies, wskutek czego eCommerce Team Sp. 
z o.o. nie będzie wykorzystywać względem Państwa Cookies. 
 
Ponadto mogą Państwo w każdym czasie cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę 
poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez 
Państwa do przeglądania Serwisu – zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami 
dotyczącymi wyłączenia obsługi Cookies, które są dostępne w ustawieniach 
poszczególnych przeglądarek internetowych. 
 
7) eCommerce Team Sp. z o.o. informuje również, że niewyrażenie zgody lub 
cofnięcie zgody na obsługę Cookies może powodować utrudnienia w 
korzystaniu z Serwisu. 
 
8) W przypadku wykorzystania Cookies dla celów przygotowywania przekazu 
reklamowego w zewnętrznych serwisach na podstawie danych zebranych 
podczas korzystania z Serwisu, Państwa dane mogą być zbierane w 
serwisach Google, Facebook, LinkedIn, Sales Manago. Wskutek tych działań 
mogą Państwo widzieć reklamy przygotowywane przez eCommerce Team Sp. 
z o.o. Zasady dotyczące wyrażenia lub niewyrażenia zgody na korzystanie z 
Cookies oraz cofnięcia zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki 
internetowej opisane w pkt 6 powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie.  
 
 


