POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE
Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie obowiązuje dla globalnej grupy podmiotów Sodexo
(zwanej dalej „Sodexo”) w zakresie wszystkich czynności i działalności takich podmiotów, bez
ograniczeń terytorialnych. Sodexo jest administratorem danych, który gromadzi i przetwarza
informacje osobowe, które przekazujesz witrynie [https://www.andjoy.life] („Nasza witryna”). Nasza
polityka dotycząca plików cookie ma na celu okazanie, że szanujemy prywatność wszystkich
odwiedzających Naszą witrynę. W niniejszej polityce „informacje osobowe” oznaczają dane
odnoszące się do danej osoby i identyfikujące ją bezpośrednio lub pośrednio, takie jak imię i nazwisko
lub dane kontaktowe.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych na Naszej
witrynie, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności w Internecie pod adresem
[https:/andjoy.life/privacy-spolicy/] lub skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres:
andjoy.team@sodexo.com
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie i sygnały nawigacyjne („web beacons”) w celu poprawy
wydajności naszej witryny i polepszenia komfortu korzystania z zasobów internetowych. Niektóre
obszary Naszej witryny wykorzystują również pliki cookie, aby lepiej cię zrozumieć, dzięki czemu
możemy zaoferować ci bardziej spersonalizowane korzystanie z zasobów internetowych.

CO TO JEST PLIK COOKIE?
Plik cookie to mały plik tekstowy, który pozwala Naszej witrynie przechowywać tokeny informacyjne
(„identyfikatory”) w twojej przeglądarce używanej tylko przez Naszą witrynę. Pliki cookie nie są
wykorzystywane do określenia tożsamości osób, które jedynie odwiedzają Naszą witrynę. Służą nam
one do śledzenia wzorców ruchu w celu określenia preferowanej lokalizacji i języka użytkownika,
abyśmy mogli skierować go na właściwą stronę główną kraju, gdy odwiedzi on Naszą witrynę. Takie
pliki cookie są przez nas konfigurowane i nazywane własnymi plikami cookie.
Na niektórych stronach naszej witryny wykorzystujemy pliki cookie do śledzenia twoich
zainteresowań podczas przeglądania Internetu, dzięki czemu możemy lepiej dopasować reklamę do
twoich potrzeb i zrozumieć, co jest dla ciebie ważne.
Używamy również zewnętrznych plików cookie do celów reklamowych i marketingowych z innych
domen.

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE?

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie z Naszej witryny, masz dwie możliwości:
–
–

możesz zrezygnować z ich otrzymywania poprzez ustawienia przeglądarki lub
wyłączyć te, które zostałyby zainstalowane na twoim urządzeniu końcowym.

W każdej chwili możesz wyrazić i zmodyfikować swoje preferencje dotyczące plików cookie w
następujący sposób:
Ponieważ większość przeglądarek jest skonfigurowana domyślnie i zezwala na instalowanie plików
cookie, masz następujące możliwości:
–
–

akceptowanie wszystkich plików cookie lub
zrezygnowanie z systematycznego otrzymywania ich.

Masz również możliwość skonfigurowania przeglądarki tak, aby akceptowała lub rezygnowała z
plików cookie zanim zostaną zainstalowane na zasadzie jednostkowych przypadków. Ponadto można
regularnie usuwać pliki cookie z urządzenia końcowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Należy jednak pamiętać, że jeśli wyłączysz „pliki cookie” w swojej przeglądarce, nie będziesz mógł
(mogła) w pełni korzystać z niektórych funkcji Naszej witryny. Nie będziesz mógł (mogła) na przykład
korzystać z automatycznego logowania i innych funkcji personalizacji Naszej witryny. Należy pamiętać
o skonfigurowaniu wszystkich przeglądarek na różnych urządzeniach końcowych (tabletach,
smartfonach, komputerach). Istnieją różne sposoby konfigurowania przeglądarek, dlatego zapoznaj
się z sekcją pomocy przeglądarki, z której korzystasz, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i
skorzystać z dostępnych opcji. Pliki cookie do pomiaru oglądalności można wyłączyć w następujący
sposób:
–
–

Możesz zablokować cookies od "Google Analytics" poprzez pobranie modułu dostępnego pod
adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
LinkedIn Insight Tag możesz wyłączyć, modyfikując ustawienia użytkownika na LinkedIn:
https://www.linkedin.com/psettings/

JAKICH PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY?
Ściśle rzecz ujmując, plików cookie i innych technologii śledzenia używamy do następujących celów:
–
–
–
–

Aby pomóc ci w nawigacji;
Aby pomóc ci w rejestracji na nasze wydarzenia oraz logowaniu się, jak i umożliwić ci
przekazywanie informacji zwrotnych;
Aby analizować sposób, w jaki korzystasz z naszych produktów, usług lub aplikacji;
Aby wspierać nasze działania promocyjne i marketingowe (w tym reklamę behawioralną)

Pliki cookie używane przez Naszą witrynę pełnią cztery funkcje przedstawione poniżej:
–
–
–
–

Niezbędne pliki cookie
Wydajnościowe pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie
Pliki cookie do targetowania i śledzące

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE

Niektóre pliki cookie, których używamy, są niezbędne do funkcjonowania Naszej witryny. Zazwyczaj
są one ustawiane tylko w odpowiedzi na podejmowane przez ciebie działania, które sprowadzają się
do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie
formularzy.
Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby blokowała lub ostrzegała Cię o takich
plikach cookie, ale musisz mieć świadomość, że niektóre części witryny mogą wtedy przestać działać.

WYDAJNOŚCIOWE PLIKI COOKIE
Niektóre pliki cookie pomagają nam w wydajności i projektowaniu Naszej witryny. Funkcja ta pozwala
nam zmierzyć, ile razy strona została odwiedzona, dowiedzieć się, które strony są najbardziej i
najmniej popularne, oraz sprawdzić, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie.
Wszystkie informacje zbierane przez tego rodzaju pliki cookie są agregowane, dzięki czemu pozostają
anonimowe. Jeśli nie zaakceptujesz takich plików cookie, nie będziemy mieli wiedzy o tym, kiedy
odwiedziłeś(-łaś) Naszą witrynę.

FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE

Niektóre pliki cookie pomagają nam zapamiętać ustawienia, które wybrałeś(-łaś), lub wspomagają
inne funkcje podczas przeglądania i korzystania z Naszej witryny. Pomaga nam to zapamiętać twoje
preferencje, kiedy wrócisz na Naszą witrynę. Takie pliki cookie poprawiają funkcjonalność i
personalizację. Jeśli nie zezwolisz na ich stosowanie, niektóre lub nawet wszystkie te funkcje mogą
nie działać prawidłowo.

PLIKI COOKIE DO TARGETOWANIA I ŚLEDZĄCE

Tego rodzaju pliki cookie są umieszczane na Naszej witrynie przez naszych partnerów reklamowych.
Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do tworzenia profilu twoich zainteresowań i
wyświetlania adekwatnych reklam na innych witrynach. Działają one w unikalny sposób, identyfikując
przeglądarkę i urządzenie. Jeśli nie zezwolisz na ich stosowanie, nie będziesz mógł (mogła) zapoznać
się z naszą reklamą ukierunkowaną na różnych witrynach. Takie pliki cookie zbierają informacje
dotyczące powodu twojej wizyty, miejsca, w którym widziałeś(-łaś) reklamę Sodexo, elementów
reklamy, jakie widziałeś(-łaś), tego, czy trafiłeś(-łaś) na Naszą witrynę bezpośrednio, czy pośrednio,
urządzenia, którego użyłeś(-łaś) do odwiedzenia Naszej witryny oraz, co z niej pobrałeś(-łaś).
Informacje te są zbierane anonimowo przez dostawców będących osobami trzecimi. Ponadto na

niektórych stronach Naszej witryny stosujemy również pliki cookie do komunikacji z dostawcami
danych osób trzecich w celu przewidywania twoich zachowań cyfrowych. Pomaga nam to zrozumieć
odbiorców i lepiej ukierunkować reklamę w przyszłości. Informacje, które otrzymujemy, są
zagregowane i anonimowe, ale obejmują statystyki, takie jak dane demograficzne, zachowania w
sieci, zainteresowania produktami i styl życia. Pliki cookie do targetowania i śledzące są dostarczane
przez zaufanych dostawców zewnętrznych. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat naszych
dostawców i sposobu działania takich plików cookie, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość email na adres: andjoy.team@sodexo.com

CZYM SĄ WEB BEACONS?

Sodexo sporadycznie reklamuje się na witrynach internetowych osób trzecich. W ramach naszych
działań dotyczących śledzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych możemy czasami używać
technologii identyfikacji odwiedzających, takich jak „web beacons”, znane również jako „action tags”
lub „sygnały nawigacyjne”, które zliczają osoby, które po wyświetleniu banneru Sodexo na stronie
trzeciej odwiedziły Naszą witrynę. nie wykorzystujemy tej technologii do uzyskiwania dostępu do
twoich danych osobowych, a wyłącznie do tworzenia zbiorczych statystyk dotyczących
odwiedzających naszą Witrynę, aby ocenić skuteczność naszych reklam.
Nawigacja na Naszej witrynie oznacza zgodę na umieszczanie przez nas plików cookie i sygnałów
nawigacyjnych na twoim komputerze lub urządzeniu. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie lub
sygnałów nawigacyjnych, zaprzestań korzystania z Naszej witryny lub dostosuj ustawienia
przeglądania.

ZMIANY W POLITYCE DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIE

Sodexo może w razie potrzeby zmienić niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie. W przypadku
wprowadzenia zmian w tej Polityce należy pamiętać, że wdrożenie nowych praktyk ochrony
prywatności może potrwać do 30 dni roboczych. Jeśli chcesz monitorować zmiany, sprawdzaj tę
stronę regularnie.

SKARGI

Jeżeli masz wobec nas skargę dotyczącą ochrony prywatności, możesz wypełnić i złożyć Formularz
wniosku/skargi lub złożyć skargę pocztą elektroniczną lub listownie zgodnie z naszą globalną polityką
dotyczącą skarg i wniosków. Jeżeli nie jesteś usatysfakcjonowany(-na) naszą odpowiedzią, możesz
zwrócić się o dalsze środki odwoławcze do właściwego organu nadzoru lub właściwego sądu. Możesz
również skontaktować się z naszym wiodącym organem nadzorczym, którym jest Francuski Organ
Nadzoru („CNIL”), www.cnil.fr).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz pytania lub odnosisz wrażenie, że twoje wątpliwości nie zostały uwzględnione w niniejszej
Polityce dotyczącej plików cookie, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres:
andjoy.team@sodexo.com lub skontaktuj się z inspektorem ochrony danych naszej Grupy, wysyłając
wiadomość e-mail na adres: dpo.group@sodexo.com.

