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Oświadczenie o ochronie prywatności
Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się wyłącznie do blogu i strony korporacyjnej C&A.
Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do innych dostawców i usług będących częścią struktury
C&A oraz znajdujących się poza nią. Należy zwrócić uwagę, że do tych stron mają zastosowanie inne
wytyczne dotyczące ochrony danych i przepisy na temat odpowiedzialności. Przechowywanie i
wykorzystywanie danych przez operatorów, co ma miejsce, kiedy te linki są wykorzystywane, może
wykraczać poza zakres poniższego oświadczenia o ochronie prywatności.

I.

Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Odpowiedzialny administrator
Zgodnie z RODO, administratorem przetwarzania danych na niniejszej stronie jest:
C&A Buying GmbH & Co. KG
Ul. Wanheimer 70, 40468 Düsseldorf
T +49 211 9872 0

2. Dane kontaktowe Pełnomocnika ds. Ochrony Danych
Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych administratora jest:
C&A Buying GmbH & Co. KG
Manager ds. ochrony danych
Ul. Wanheimer 70, 40468 Düsseldorf
T +49 211 9872 0
e-mail: DataprotectionBuying@canda.com

3. Przetwarzanie danych osobowych
C&A szanuje Państwa prywatność i bardzo poważnie podchodzi do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa
danych osobowych.
„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania
Państwa jako osoby fizycznej, tzn. nazwisko, adres IP, dane kontaktowe lub zachowanie użytkowników.
W sekcji II niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności informujemy Państwa o faktycznym zakresie
przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie wizyt na naszej stronie. Państwa dane osobowe będą
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przetwarzane jedynie wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalności
naszej strony oraz zapewnienie dostępności do treści. Ewentualne dalsze wykorzystanie Państwa danych
osobowych wymaga Państwa wcześniejszej zgody. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, kiedy
nie ma możliwości uzyskania Państwa zgody z wyprzedzeniem, Państwa dane osobowe będą
przetwarzanie zgodnie z postanowieniami unijnego Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO)
i wszystkich innych obowiązujących przepisów na temat ochrony danych.

4. Prawa podmiotu danych
Państwo, jako podmiot danych, posiadacie prawo do uzyskania informacji od firmy C&A zgodnie z Art. 15
RODO, prawo do korekty zgodnie z Art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z Art. 17 RODO oraz
prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z Art. 18 RODO. Ponadto, zgodnie z Art. 20 RODO, mają
Państwo prawo do przenoszenia danych (dostęp do danych w formacie do odczytu maszynowego) w
przypadku danych przechowywanych na podstawie zgody wymaganej prawem.
Podmiot danych może skorzystać z prawa reklamacji, w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych
osobowych jest niezgodne z RODO (Art. 77 RODO) składając ją w urzędzie nadzoru w państwie
członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca przypuszczalnego naruszenia. Dane
kontaktowe urzędu nadzoru dla podmiotu C&A wskazanego powyżej jako odpowiedzialnego
administratora są następujące:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf, Niemcy
Tel.: 0211-38424-0
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu zgodnie z Art. 21 RODO i mogą Państwo wycofać zgodę w
dowolnym momencie. Powyższe dotyczy także zgód udzielonych przed wejściem RODO w życie.
Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem.
O ile Państwa dane są przetwarzane na podstawie prawnej uzasadnionego interesu jak określono
poniżej, będą Państwo mieli w każdym momencie prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie Państwa konkretnej sytuacji. C&A nie
będzie już przetwarzać danych osobowych zgodnie z tą podstawą prawną, chyba że możemy
wykazać racjonalne uzasadnienie dla przetwarzania, ważniejsze od Państwa interesów, praw i
swobód, albo w celu zgłoszenia, skorzystania lub obrony roszczeń prawnych. Państwa sprzeciw nie
będzie mieć wpływu na przechowywanie lub przetwarzanie na innych podstawach prawnych.
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II.

Przetwarzanie danych osobowych na naszej stronie internetowej

1. Automatyczne zapisywanie w celu stworzenia plików dziennika
Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę, nasze serwery sieciowe automatycznie zbierają informacje
przekazywane przez Państwa wyszukiwarkę. Niniejsze informacje zawierają następujące dane:









Adres IP Państwa urządzenia
Znacznik czasu żądania Państwa serwera (data i godzina)
treść Państwa żądania
typ i wersja Państwa wyszukiwarki
ustawienia wyszukiwarki (np. język)
system operacyjny Państwa urządzenia
strona internetowa, z której Państwo trafili na naszą stronę
strony internetowe, na które Państwo wchodzą z naszej strony

Te informacje są automatycznie zapisywane w naszych plikach dziennika.
Zgodnie z Art. 6 I (f) RODO, firma C&A posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu informacji
przekazywanych przez Państwa wyszukiwarkę w celu zapewnienia funkcjonalności naszej strony oraz
udostępniania treści. Ponadto, tymczasowe przechowywanie plików dziennika umożliwia firmie C&A
poprawę atrakcyjności, zawartości i użyteczności strony.
Firma C&A usuwa dane natychmiast po zrealizowaniu celu przetwarzania, ale najpóźniej 31 dni po Państwa
wizycie na naszej stronie.
Aby umożliwić dostęp i funkcjonowanie naszej strony, zbieranie i przechowywanie powyższych danych jest
obowiązkowe. W związku z tym, nie mają Państwo prawa do zgłaszania sprzeciwu na przetwarzanie.

2. Pliki cookie na naszej stronie
Firma C&A korzysta z plików cookie na swoich stronach internetowych. Cookie to małe pliki zapisywane w
Państwa wyszukiwarce lub bezpośrednio na Państwa urządzeniu i zawierające szczegółowe ustawienia i
dane umożliwiające naszemu systemowi zidentyfikowanie Państwa wyszukiwarki, kiedy ponownie
odwiedzą Państwo naszą stronę. Zapisane pliki cookie pomagają nam w zorganizowaniu zawartości i
poprawie sprawności naszej strony.
Zasadniczo, wyróżnia się dwa odmienne rodzaje plików cookie: tak zwane „sesyjne pliki cookie”, które są
usuwane natychmiast po zamknięciu wyszukiwarki oraz „stałe pliki cookie”, które pozostają w Państwa
urządzeniu przez dłuższy okres. Można usunąć istniejące trwałe pliki cookie w dowolnym momencie z
wyszukiwarki/urządzenia.

2.1.

Pliki cookie wymagane technicznie

Na niniejszej stronie korzystamy z plików cookie, które są niezbędne technicznie dla udostępniania strony i
jej cech. Niektóre elementy naszej strony wymagają identyfikacji Państwa wyszukiwarki, mimo iż w
międzyczasie mogli już Państwo przejść na inne strony. Z tego powodu, następujące dane będą zbierane i
zapisywane w plikach cookie:

5 | 17 MAJ A 2 01 8 R.




Ustawienia języka
Informacje plików dziennika

Podkreślamy, że takie zebrane dane nie będą wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.
Szczegółowo, na naszej stronie korzystamy z poniższych plików cookie wymaganych technicznie:
Nazwa pliku cookie

Cel/opis

_candaUsesCookies Stosowane do zapisywania informacji, że wyświetlono

Okres
stosowania
1 rok

powiadomienie o plikach cookie

resolution

Stosowane do wskazania rozdzielczości użytkowanego
urządzenia

1 rok

caBase_basket

Stosowane do zaznaczenia konkretnych komunikatów
prasowych do późniejszego ściągnięcia przy korzystaniu z
centrum medialnego

Sesyjne
pliki cookie

PHPSESSID

Stosowana jest metoda zapisu od sesji PHP

Sesyjne
pliki cookie

Zgodnie z Art. 6 I (f) RODO, podstawą prawną tego przetwarzania Państwa danych osobowych w związku
z plikami niezbędnymi technicznie jest uzasadniony interes firmy C&A polegający na technicznym
udostępnieniu strony internetowej i jego funkcjonalności. Ponadto, firma C&A korzysta z tych plików
cookie, aby jak najbardziej ułatwić wizytę na naszej stronie.

2.2.

Pliki cookie służące do analizy / Monitoring sieci

Poza tymi plikami cookie, stosujemy także pliki cookie i piksele monitorujące, które nie są konieczne
technicznie do udostępniania naszej strony, ale mogą być wykorzystywane do monitorowania i analizy
zachowania osób odwiedzających naszą stronę.
Dane zebrane przez pliki cookie zostaną zapisane w formie spseudonimizowanej i są powiązane z numerem
identyfikacyjnym cookie. Numer identyfikacyjny nie zostanie przypisany do Państwa adresu IP, ani
połączony z innymi danymi osobowymi. Konsekwentnie, nie ma możliwości, aby firma C&A zidentyfikowała
konkretne osoby, ale na przykład odwiedzane strony portalu lub długość wizyty.
W przypadku pierwszej wizyty na stronie firmy C&A za pomocą danego urządzenia, zostaną Państwo
poinformowani o stosowaniu plików cookie i pikseli monitorujących za pomocą poniższego komunikatu:
„C&A utilizza in questo sito web cookie e tracking pixel per personalizzare il contenuto e per analizzare il
traffico e il comportamento dell’utente. Potremmo trasferire i dati raccolti ai nostri partner di social media, di
pubblicità e/o di analisi. Maggiori informazioni.”

Wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie i pikseli monitorujących kontynuując korzystanie ze
strony.
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W zależności od ustawienia, Państwa wyszukiwarka automatycznie akceptuje zapisywanie plików cookie.
W dowolnym czasie mogą Państwa skonfigurować zapisywanie plików cookie w ustawieniach
wyszukiwarki, na przykład można odrzucić zapisywanie zewnętrznych plików cookie lub wszystkich
rodzajów plików cookie. Zwracamy uwagę, że odrzucenie zapisywania i przetwarzania plików cookie może
negatywnie wpłynąć na funkcjonalność i sprawność naszej strony internetowej.

Pliki cookie Google Analytics
Na tej stronie firma C&A korzysta z Google Analytics. Google Analytics to sieciowy serwis analityczny firmy
Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA; dalej „Google"), który stosuje
pliki cookie, zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania ze strony
internetowej. Te pliki cookie monitorują następujące informacje:






czas wizyty na naszej stronie internetowej
wykonywane czynności
strony internetowe, z których Państwo trafili na naszą stronę i
przybliżoną lokalizację
adres IP.

Informacje wygenerowane przez pliki cookie są zwykle przesyłane do serwera Google w USA i tam
zapisywane. Na naszej stronie, uruchamiana jest anonimizacja IP, więc Państwa adres w unijnych
państwach członkowskich i państwach stronach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest
przed przekazaniem skracany (usunięcie ostatnich ośmiu cyfr). Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny
adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesyłany z Państwa
wyszukiwarki w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Google będzie
korzystać z tych informacji w imieniu firmy C&A w celu analizowania i oceny korzystania ze strony, do
tworzenia raportów dla firmy C&A na temat aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług
dotyczących korzystania ze strony i Internetu. Dalsze informacje o wykorzystywaniu tych danych przez
Google znajdują się pod adresem www.google.de/policies/privacy/partners/.
Konkretnie, następujące pliki cookie Analytic Cookies są stosowane na naszej stronie:
Nazwa pliku
cookie
_ga
_gid
_gat
AMP_TOKEN

_gac

Opis
Stosowane do rozróżniania użytkowników.
Stosowane do rozróżniania użytkowników.
Stosowane do ograniczania tempa żądań.
Zawiera token, który może być wykorzystany do uzyskania ID
klienta z serwisu ID klientów AMP. Inne możliwe wartości wskazują
wyłączenie, wnioski „inflight” lub błędy w uzyskaniu ID klienta z
serwisu ID klientów AMP.
Zawiera informacje dotyczące kampanii dla użytkownika. W
przypadku powiązania kont Google Analytics i AdWords, tagi
konwersji strony AdWords będą odczytywać te pliki cookie, chyba
że zostanie to zablokowane.
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Termin
wygaśnięcia
2 lata
24 godziny
1 minuta
30 sekund do 1
roku
90 dni

_utma

Stosowane do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest
tworzony w momencie, gdy biblioteka javascript jest uruchamiana i
nie ma plików cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za
każdym razem, kiedy dane są wysyłane do Google Analytics.

2 lata od
ustawienia/akt
ualizacji

_utmt
_utmb

Stosowane do ograniczania tempa żądań.
Stosowane do określania nowych sesji/wizyt. Plik cookie jest
tworzony w momencie, kiedy biblioteka javascript jest uruchamiana
i nie ma plików cookie __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za
każdym razem, kiedy dane są wysyłane do Google Analytics.

10 minut
30 minut od
ustawienia/akt
ualizacji

_utmc

Nie stosowane w ga.js. Ustawione dla potrzeb interoperacyjności z
Koniec sesji
urchin.js. Historycznie, ten plik cookie funkcjonował w połączeniu z wyszukiwarki
plikiem cookie __utmb w celu ustalenia, czy użytkownik odbył nową
sesję/wizytę.

_umtx

Stosowane do testowania przypadków w ramach analizy.

18 miesięcy

_utmz

Zapisuje źródło ruchu lub kampanii, wyjaśniając w jaki sposób
użytkownik dotarł do strony. Plik cookie jest tworzony w
momencie, kiedy biblioteka javascript jest uruchamiana i jest
aktualizowany za każdym razem, kiedy dane są przesyłane do
Google Analytics.
Stosowane do zapisu danych zmiennych o gościach - poziomie
niestandardowym. Plik cookie jest tworzony w momencie, kiedy
programista stosuje metodę _setCustomVar ze zmiennym
poziomem gości. Ten plik cookie był także stosowany w starej
metodzie _setVar . Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem,
kiedy dane są wysyłane do Google Analytics.

6 miesięcy od
ustawienia/akt
ualizacji

__utmv

2 lata od
ustawienia/akt
ualizacji

Podstawą prawną stosowania Google Analytics na naszej stronie jest Art. 6 I (f) RODO. Uzasadnionym
interesem firmy C&A jest analizowanie zachowania użytkowników na tej stronie, aby poprawić sprawność i
efektywność strony oraz poprawa jej atrakcyjności i przyjaznego charakteru dla użytkowników.
W wyjątkowych przypadkach, kiedy dane osobowe są przekazywane do serwera Google w USA, Google
podlega przepisom Umowy o Ochronie Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.
Mogą Państwo wycofać zgodę na zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu zmieniając w dowolnym
momencie ustawienie na swojej wyszukiwarce. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku mogą nie mieć
Państwo możliwości pełnego skorzystania z funkcjonalności naszej strony.
Można zablokować zbieranie danych (w tym Państwa adresu IP) generowanych przez plik cookie Google
Analytics i dotyczących ich korzystania ze strony przez Google oraz przetwarzanie tych danych przez
Google,
ściągając
i
instalując
wtyczkę
do
wyszukiwarki
dostępną
pod
linkiem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ta blokada uniemożliwi przyszłe zbieranie Państwa
danych w trakcie wizyty na naszej stronie za pomocą tego urządzenia. Zwracamy uwagę, że muszą
Państwo zastosować blokadę dla każdego stosowanego urządzenia.

Monitorujący sieciowy plik cookie Adobe Analytics
Strona firmy C&A korzysta z Adobe Analytics,
sieciowego serwisu analitycznego (tworzenie grup docelowych online) prowadzonego przez the Adobe
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Company. Adobe Analytics korzysta z plików cookie i tzw. pikseli monitorujących, które są wywoływane z
Państwa komputera lub tam zapisywane, aby umożliwić analizę Państwa korzystania i nawigacji na naszej
stronie (tzw. informacje sesyjne). Te pliki cookie i piksele monitorujące analizują nawigację w formie
zanonimizowanej. Dzięki temu, możemy na przykład wygenerować statystyki pokazujące, które strony z
naszego portalu są szczególnie popularne lub ilu użytkowników odwiedza konkretne strony naszego
portalu, z jakich miast pochodzą użytkownicy, z jakich wyszukiwarek czy systemów operacyjnych
korzystają użytkownicy strony i jakie strony w trakcie korzystania z Internetu odwiedzali.
Tak zebrane informacje sesyjne są przesyłane na serwer Adobe Analytics w UE, gdzie są zapisywane i dalej
przetwarzane. W oparciu o te informacje, Adobe Analytics analizuje informacje sesyjne o Państwa wizytach
na stronie firmy C&A z wykorzystaniem tego urządzenia w celu opracowania raportów o Państwa
aktywności na stronie internetowej firmy C&A. W miarę konieczności, Adobe przekaże także te informacje
do stron trzecich, o ile jest to prawnie dopuszczalne i o ile takie trzecie strony przetwarzają te dane w imieniu
Adobe. Pod żadnym pozorem, Adobe nie będzie łączyć adresu IP Państwa komputera z innymi danymi.
W żadnym przypadku, dane zebrane w ten sposób nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji
odwiedzających naszą stronę. Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie do poprawy działania strony.
Z tego powodu, wszystkie adresy IP są skracane, aby adresy IP były przetwarzane wyłącznie w formie
zanonimizowanej. Nie wykorzystuje się ich w żaden inny sposób, ani nie są one przesyłane do stron
trzecich.
Konkretnie, następujące pliki cookie Adobe Analytics są stosowane na naszej stronie:
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Nazwa

Opis

AMCV_*

Stosowane do identyfikowania odwiedzających przez 2 lata
Experience Cloud Solutions

s_cc

Ten plik cookie (Adobe) jest ustawiany i odczytywany Sesyjne pliki cookie
przez kod JavaScript w celu ustalenia, czy pliki cookie są
aktywne

adc_glo

Zapisywanie różnych wartości, które mają przetrwać
sesję (globalny monitorujący plik cookie)

2 lata od ostatniej czynności
(PV / kliknięcie)

adc_ses

Zapisywanie różnych wartości, które mają jedynie
przetrwać sesję (sesyjny monitorujący plik cookie)

30 minut od ostatniej
czynności

scr_dpt
gpv_v84
cus_brw_ssn
s_sq

Głębokość scrollowania poprzedniej strony
Nazwa poprzedniej strony
Nowe zdarzenie sesji wyszukiwarki (event89)
Ten plik cookie jest ustawiany i odczytywany przez kod
JavaScript, kiedy aktywowana jest funkcjonalność
ClickMap i funkcjonalność Activity Map; zawiera
informacje o poprzednim linku, na który użytkownik
kliknął
Stosowany przez Adobe Analytics do identyfikacji
unikatowych odwiedzających
Stosowany do pomiaru czasu realizacji
Stosowany przez Adobe Analytics do identyfikacji
unikatowych odwiedzających, jeśli nie jest dostępny
standardowy plik cookie s_vi

Sesyjne pliki cookie
Sesyjne pliki cookie
Sesyjne pliki cookie
Ten plik cookie to sesyjny plik
cookie, który znika w
momencie
zamknięcia
wyszukiwarki

s_vi
S_ptc
s_fid

Okres stosowania

2 lata
Sesyjne pliki cookie
5 lata

Podstawą prawną stosowania Adobe Analytics na naszej stronie jest Art. 6 I (f) RODO. Korzystamy z tych
raportów, aby poprawić sprawność i efektywność strony i poprawić jej atrakcyjności i przyjazny charakter
dla użytkowników.
Mogą Państwo wycofać zgodę na zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu zmieniając w dowolnym
momencie ustawienie na swojej wyszukiwarce.
Adobe daje Państwu możliwość kontrolowania opcji korzystania z informacji sesyjnych, które są
wykorzystywane przez pliki cookie umieszczone przez domeny Adobe Analytics 2o7.net i omtrdc.net.
Adobe Analytics funkcjonuje poprzez te domeny, które oceniają pliki cookie umieszczone na Państwa
komputerze i dostarczają te informacje do nas.
Jeśli nie chcą Państwa, aby Adobe Analytics zbierał informacje sesyjne o Państwa wizytach
z wykorzystaniem Państwa komputera, mogą Państwo zgłosić sprzeciw korzystając
z https://www.adobe.com/be_en/privacy/opt-out.html.
Mogą Państwo także zablokować analizę Państwa zachowania przez Adobe ogólnie ściągając i instalując
dodatek dezaktywujący oferowany przez Adobe. Dane o dodatku dezaktywującym oraz dalsze informacje
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o ochronie danych w Adobe Analytics, a także oświadczenie o ochronie prywatności są dostępne z Centrum
Prywatności Adobe pod adresem https://www.adobe.com/be_en/privacy/opt-out.html.
Przy skorzystaniu ze sprzeciwu w powyższy sposób, nie będą już zapisywane żadne dane o Państwa
zachowaniu przy wizytach na naszej stronie z wykorzystaniem tego komputera i tej wyszukiwarki, a
istniejące zapisane dane nie będą już wykorzystywane. Zwracamy uwagę, że z prawa do sprzeciwu można
też skorzystać poprzez zapisanie pliku cookie na Państwa komputerze. Ten plik cookie zawiera jedynie
informacje, do wykorzystania jakich danych sprzeciw się odnosi. Dlatego blokada jest skuteczna jeśli i w
zakresie, w jakim pliki cookie są akceptowane przez Państwa wyszukiwarkę. W przypadku usunięcia
blokady, nie ma już możliwości rozpoznania lub stosowania Państwa sprzeciwu. Muszą Państwo zezwolić
na zachowanie takich plików cookie na swoim komputerze, aby sprzeciw ciągle funkcjonował. Jeśli usuną
Państwa blokujący plik cookie, należy ponownie włączyć blokadę. Blokadę należy także aktywować dla
każdego używanego komputera i wyszukiwarki.

Piksele Facebooka
Na tej stronie firma C&A korzysta z pikseli monitorujących (piksel Facebooka) obsługiwanych przez
Facebook Inc., (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA). Stosowanie piksela Facebooka
umożliwia analizy zachowania użytkownika na naszej stronie oraz wyświetlanie reklam wynikających z
zainteresowań na Facebooku (Facebook Ads). Korzystamy z piksela Facebooka do wyświetlania naszych
Facebook Ads jedynie tym użytkownikom, którzy są zainteresowani naszymi produktami, albo którzy
wykazują odnośne cechy, jakie zgłaszamy do Facebooka (Customer Audience) [klienci odbiorcy]. Ponadto,
możemy wykorzystywać piksel Facebooka do monitorowania penetracji medialnej naszych Facebook Ads
(monitorowanie konwersji).
W przypadku Państwa wizyty na blogu firmy C&A, piksel Facebooka zapisuje pliki cookie na Państwa
urządzeniu. Te pliki cookie zbierają dane, jak informacje o plikach dziennika, ID piksela i monitorują Państwa
zachowanie na stronie.
Dla firmy C&A, zebrane dane są anonimowe i nie będą łączone z innymi informacjami osobowymi, które
umożliwiłyby identyfikację Państwa osoby.
Jednakże, informacje wygenerowane przez piksel Facebooka mogą być przesyłane na serwery Facebooka
w USA i tam zapisywane. Kiedykolwiek dane osobowe są przesyłane na serwery Facebooka w USA,
Facebook jest certyfikowany i podlega przepisom Umowy o Ochronie Prywatności UE-USA,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Jeśli są Państwo zarejestrowanym członkiem Facebooka oraz w zależności od ustawień prywatności na
koncie Facebooka, Facebook może przypisać informacje wygenerowane przez piksel Facebooka do
Państwa konta i skorzystać z tych informacji dla własnych celów. Nawet jeśli nie mają Państwo konta na
Facebooku, albo wylogowali się z Facebooka, Państwa dane będą zbierane i zapisywane na serwerze
Facebooka w USA. Dalsze informacje o korzystaniu z tych danych przez Facebook znajdują się pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy/.
Podstawą prawną korzystania przez firmę C&A z piksela Facebooka i Customer Audience jest Art. 6 I (f)
RODO. Firma C&A ma uzasadniony interes w wyświetlaniu Facebook Ads naszym klientom oraz
analizowaniu zachowania naszych użytkowników, aby zapewnić optymalizację i ekonomiczne
funkcjonowanie naszego biznesu online. Informacje otrzymywane z piksela Facebook są wykorzystywane
przez firmę C&A wyłącznie do analizy statystycznej i badań rynkowych.
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Jeśli nie życzą sobie Państwa, aby Facebook zbierał dane za pomocą piksela Facebooka i wyświetlał
Państwu Facebook Ads. mogą Państwo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw na powyższe zmieniając
ustawienia prywatności na koncie na Facebooku. Te ustawienia są połączone z Państwa kontem i
odnoszą się do wszystkich urządzeń wykorzystywanych do dostępu do Facebooka. Jeśli nie posiadają
Państwo konta na Facebooku, mogą Państwo zablokować zbieranie swoich danych osobowych stosując
BLOKADĘ INDYWIDUALNĄ
Zwracamy uwagę, że w przypadku blokady plik cookie zostanie zapisany na Państwa urządzeniu, blokujący
zbieranie Państwa danych przez piksel Facebooka. W przypadku zablokowania plików cookie na swojej
wyszukiwarce, ponownie trzeba włączyć blokadę. Blokadę należy także aktywować dla każdego
używanego urządzenia.
Ponadto, można zablokować Facebook Ads korzystając z następującego linku
http://www.youronlinechoices.eu/

3. Media społecznościowe
Poniższe wtyczki mediów społecznościowych są zintegrowane z blogiem na naszej stronie:





Facebook,
Twitter,
YouTube
Pinterest

Wtyczki mediów społecznościowych umożliwiają Państwu umieszczenie zakładek na tych stronach i
przekazywać je pozostałym członkom sieci społecznościowych online. Można rozpoznać wtyczki
społecznościowe za pomocą logotypów, które są widoczne na stronach sieci społecznościowych online.
Kiedy zostaną wykorzystane, odnośne wtyczki zostaną aktywowane, a Państwa wyszukiwarka ustanowi
bezpośrednie połączenie z serwerami sieci społecznościowych online.
Jeśli skorzystają Państwo z linków na naszej stronie będąc zalogowanym na konto użytkownika sieci
społecznościowej, informacje o Państwa wizycie na naszej stronie zostaną przesłane na serwery sieci
społecznościowej i tam zapisane.

Dostawca może przypisać Państwa wizytę do Państwa konta

użytkownika i może być opublikowana w sieci społecznościowej na Państwa koncie. Te informacje będą
widoczne w Państwa kontaktach. Aby temu zapobiec, muszą Państwo się wylogować z konta przed
kliknięciem na ikonę.
Funkcje przypisane do linków do sieci społecznościowych, w szczególności przesyłanie informacji i danych
użytkowników, nie są automatycznie aktywowane przy dostępie do naszej strony, ale aktywują się dopiero
po kliknięciu na ikonę.
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Poza wtyczkami do mediów społecznościowych, na blogu firmy C&A znajdują się również linki do kilku sieci
społecznościowych. Linki te przekierowują bezpośrednio na naszą stronę firmową w odnośnej sieci
społecznościowej. Nie będziemy Państwa monitorować, ani zbierać żadnych danych, jeśli przeniosą się
Państwo do połączonych sieci społecznościowych.
Dalsze przetwarzania w ramach połączonych sieciach społecznościowych online, czas przechowywania i
zamierzone wykorzystanie są określane wyłącznie przez dostawców tych sieci. Poniższe linki zawierają
bardziej szczegółowe informacje o zbieranych danych oraz komunikatach o ochronie danych odnośnych
dostawców:
Sieć
Operator sieci społecznościowej Oświadczenie o ochronie danych
społecznościowa online
społecznościowej online
Facebook, Inc., 1601 South California
Facebook
www.facebook.com/about/privacy/
AvenuePalo Alto, CA 94304, USA
Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite
Twitter
twitter.com/privacy
600, San Francisco, CA 94107, USA
Pinterest Inc., 635 High Street, Palo
Pinterest
pinterest.com/about/privacy/
Alto, CA, 94301, USA
Google Inc., Amphitheatre Parkway,
Youtube
www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Mountain View, CA 94043, USA

sieci

W odniesieniu do filmów Youtube wbudowanych na naszej stronie uruchomiliśmy tryb ostrzejszej ochrony
prywatności. Dlatego, nie są przekazywane żadne dane bez odtworzenia filmu. Przy oglądaniu filmu na
naszej stronie, wtyczka Youtube zostanie uruchomiona, a Państwa dane zostaną przesłane na serwer
Google w USA.
Dalsze informacje o korzystaniu z tych danych przez Google znajdują się pod adresem
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
Podstawą prawną integracji wtyczki społecznościowej na naszej stronie jest Art. 6 I (f) RODO.

4. Mapy Google
Firma C&A korzysta z interfejsów programowania aplikacji mapy Google (Maps API) w celu zaoferowania
wyszukiwarki sklepów na naszej stronie. Zintegrowanie interaktywnej karty na tej stronie umożliwia
wygodne wyszukiwanie naszych sklepów w najbliższej lokalizacji. Ponadto, można wyszukiwać sklepy
wpisując kod pocztowy lub miasto. Wchodząc do wyszukiwarki sklepów, są Państwo proszeni o podanie
swojej lokalizacji. Aby znaleźć sklepy w Państwa sąsiedztwie, poniższe dane mogą być przesyłane na
serwer Google w USA w celu analizy Państwa pozycji.



dane o lokalizacji z ustawień Państwa wyszukiwarki lub urządzenia mobilnego
Adres IP

Na naszej stronie, uruchamiana jest anonimizacja IP, więc Państwa adres w unijnych państwach
członkowskich i państwach stronach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest przed
przekazaniem skracany (usunięcie ostatnich ośmiu znaków).
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Jeśli są Państwo zalogowani na konto Google, Google może przypisać wyszukiwanie sklepów do konta. Jeśli
nie życzą sobie Państwo, aby Google łączył tę czynność z Państwa kontem, należy wylogować się przed
uruchomieniem wyszukiwarki sklepów.
Dalsze informacje o Google Maps API i korzystaniu z danych przez Google znajdują się pod adresem
https://policies.google.com/privacy i https://maps.google.com/help/terms_maps.html
Podstawą prawną jest uzasadniony interes firmy C&A noferowania klientom możliwości wyszukiwania
online sklepów w pobliżu Państwa lokalizacji zgodnie z Art. 6 I (f) RODO.

5. Komunikacja poprzez e-mail
Mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem it(at)c-and-a.com lub na jeden z pozostałych adresów
mailowych podanych w naszych kontaktach. Wszystkie dane osobowe dotyczące nadawcy e-maila
zostaną przesłane do firmy C&A i przez nią zapisane. Państwa e-mail może zostać przesłany do innych
podmiotów w Grupie C&A, albo do Arvato eCommerce Beteiligungsgesellschaft mbH (dalej „Arvato”), jeśli
jest to niezbędne do rozpatrzenia Państwa prośby. Arvato świadczy usługi na rzecz firmy C&A.
Zwracamy uwagę, że niekodowane e-maile mogą zostać odczytane przez strony trzecie i że nie są
odpowiednie dla poufnej korespondencji.
Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w Państwa e-mailu jest Art. 6 I (f) RODO oraz
uzasadniony interes firmy C&A do przetworzenia Państwa prośby.
Firma C&A usuwa Państwa dane natychmiast po przesłaniu odpowiedzi.
Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przechowywania Państwa danych wysyłając w dowolnym
momencie e-mail na adres: dataprotectionITL@canda.com. Zwracamy uwagę, że nie jesteśmy w stanie
prowadzić dalszej korespondencji jeśli wycofają Państwo zgodę. W takiej sytuacji, firma C&A usunie
wszystkie dane osobowe, jakie otrzymaliśmy i zapisaliśmy przy okazji kontaktu z Pańśtwem.

III.

Powiadomienie o zmianie

Firma C&A może zmienić niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności w dowolnym momencie w celu
uwzględnienia zmian w sposobie zbierania, wykorzystywania lub ujawniania informacji. Powiadomimy
Państwa o takich zmianach i opublikujemy zmienione oświadczenie o ochronie prywatności na naszej
stronie internetowej.
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