Polityka cookies Mennicy Polskiej S.A.

1. Dane osobowe. Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies. W plikach cookies nie są zbierane żadne dane osobowe użytkowników
serwisu. Ponadto możemy identyfikować naszych użytkowników po ich indywidualnych adresach IP.
2. Co to są pliki cookies? Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputer, tablet, smartfon, które dalej będziemy
nazywać „Urządzeniem”) i służą do identyfikacji użytkownika przez aplikację internetową. Obecnie
większość serwisów WWW korzysta z plików cookies, w szczególności serwisy oferujące usługi ecommerce. Oto przykład i główny powód korzystania z plików cookies: gdy korzystasz ze sklepu
internetowego i wkładasz produkty do koszyka, aplikacja sklepu internetowego musi rozpoznać, który
z otwartych koszyków należy do Ciebie. Aplikacja sklepu internetowego umieszcza na Twoim
Urządzeniu mały plik cookie zawierający unikalny numer. W każdej chwili w czasie przechodzenia przez
różne strony sklepu internetowego, aplikacja rozpoznaje Twoje Urządzenie i wie, który koszyk należy
do Ciebie. Jeśli plik cookie nie zostałby zapisany na Twoim Urządzeniu, wówczas po przejściu na inną
stronę i po powrocie do sklepu, aplikacja „zapomni” co znajdowało się w Twoim koszyku.
3. Kto umieszcza pliki cookies? Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Użytkownika serwisu
Mennicy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu WWW – Mennica Polska
S.A. z siedzibą przy ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa.
4. Kto wykorzystuje pliki cookies i przez jaki czas? Pliki cookies wykorzystywane są przez Mennicę,
ewentualnie przez spółki wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej. Pliki cookies zamieszczane
w Twoim Urządzeniu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Mennicą
reklamodawców oraz partnerów takich jak (na chwilę obecną) Google i Facebook. W każdej chwili
możesz usunąć pliki cookies ze swojego Urządzenia.
5. Do czego wykorzystujemy pliki cookies? Pliki cookies wykorzystywane są w serwisie Mennicy do
następujących celów:
a) do obsługi koszyka w procesie składania zamówienia w sklepie internetowym Mennicy;
b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (przy współpracy np.
z Google);

d) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
e) Połączeniu ze stronami internetowymi takimi jak np. Facebook.
6. Cookies od dostawców trzecich. W serwisie korzystamy także z plików cookies renomowanych
dostawców takich jak Google lub Facebook. Korzystamy z analiz Google do optymalizacji procesów na
naszych stronach internetowych.
7. W jaki sposób możesz zarządzać plikami cookies i czy możesz z nich nie korzystać? Mamy nadzieję, że
wyjaśniliśmy w jakim celu stosujemy pliki cookies i że nie zbieramy automatycznie danych osobowych
użytkowników, wobec tego zgodzisz się na korzystanie przez Mennicę z plików cookies zapisanych
przez nią na Twoim Urządzeniu. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w Twoim Urządzeniu. Użytkownicy Serwisu mogą jednak dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz na stronach producentów przeglądarek
internetowych. Kliknij na jeden z poniższych linków, aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies
na Twoim Urządzeniu stacjonarnym (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera) lub na Twoim
Urządzeniu mobilnym (Android, Safari, Windows Phone, Blackberry). Pamiętaj, że za pomocą doboru
ustawień w szczególności w programach ww. dostawców zawsze masz możliwość określenia
warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies. Uprzejmie prosimy, abyś
wyraził zgodę na zamieszczanie w Twoim Urządzeniu, na uzyskiwanie dostępu oraz na
wykorzystywanie plików cookies w sposób, o którym mowa powyżej.
8. Ograniczenia w stosowaniu cookies. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu Mennicy (zob. spis
takich funkcjonalności w pkt. 5 powyżej).
9. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu. Pliki cookies przechowywane na
Twoim Urządzeniu oraz uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje innych zmian konfiguracyjnych
w Twoim Urządzeniu, ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

