
Nasza polityka 
dotycząca stosowania plików cookies 

W Vivus Finance sp. z o.o. szanujemy Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań w 

celu zagwarantowania Twych praw do zgodnego z prawem przetwarzania i ochrony 

Twych danych osobowych. Nasza Polityka dotycząca stosowania plików cookies wyjaśnia, 

w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies i inne technologie śledzenia na naszych 

stronach internetowych i w aplikacjach oferując nasze produkty i usługi. 

Czym jest cookie? 

Cookie jest małym plikiem pobieranym i przechowywanym na Twoim urządzeniu podczas 

wizyty na stronie internetowej. Po umieszczeniu na Twoim urządzeniu tworzone są pliki 

cookies, np. w pamięci komputera, smartfona i przechowywane lokalnie. Informacje 

zawarte w pliku cookie mogą być dostępne przy kolejnych wizytach, jeśli jest to trwały 

plik cookie. 

Cookie przechowuje dane specyficzne dla danej wizyty, użytkownika i strony 

internetowej. Cookies są stosowane na wielu stronach i mogą być wykorzystywane do np. 

zapamiętywania preferencji użytkownika, przechowywania informacji o zwyczajach 

dotyczących przeglądania i korzystania ze sprzętu w celu umożliwienia zakupów on-line, 

dopasowanych reklam, oraz do celów statystycznych strony internetowej. Mogą być one 

również użyte do rozpoznania użytkowników.  

Podobnie jak większość witryn internetowych, również ta witryna korzysta z plików 

cookie w celu ulepszania naszych usług, prowadzenia skuteczniejszych kampanii 

reklamowych i oferowania lepszych wrażeń podczas ich przeglądania a także zapewnienia 

bezpieczeństwa witryny. 

Oprócz wyborów, których dokonujesz w naszym banerze plików cookie, możesz również 

określić swoje preferencje dotyczące plików cookie w preferencjach przeglądarki poprzez 

jej ustawienia ustawieniach. Należy pamiętać, że odrzucenie plików cookie może 

spowodować, że niektóre elementy naszej witryny internetowej nie będą działać 

prawidłowo lub będą niedostępne. 

W JAKI SPOSÓB I DLACZEGO KORZYSTAMY Z COOKIES? 

Wraz z partnerami korzystamy z cookies lub podobnych technologii do analizowania 

trendów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchu użytkowników na stronie 

i gromadzenia informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników w ujęciu 

całościowym. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie 

plików cookies i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym oraz 

uzyskują do nich dostęp, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na 

naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi partnerzy, m.in. 



podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat 

przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdziesz tu 

https://holding.wp.pl/poufnosc. 

Cookies to bity informacji przesyłane przez strony internetowe do przeglądarki. 

Przeglądarka przechowuje te informacje w pliku na urządzeniu. Cookies umożliwiają 

nawigację po stronie internetowej i (w stosownych przypadkach) na dostosowanie strony 

i jej treści do potrzeb użytkownika, a także poprawiają efekty działań użytkownika. W 

przypadku zablokowania funkcji cookies nie możemy zapewnić prawidłowego 

funkcjonowania strony i przeprowadzanych na niej operacji. 

Zebrane dane osobowe (o ile w ogóle) mogą być przesyłane stronom trzecim dla celów 

opisanych w naszej Polityce Prywatności. Jakkolwiek żadne szczegółowe dane osobowe 

umożliwiające identyfikację bezpośrednio Ciebie nie będą przez nas udostępniane. 

Na naszej stronie internetowej stosujemy cookies w następujących celach: 

• Stosujemy cookies aby zapewnić przetwarzanie naszych formularzy 

rejestracyjnych i wniosków o pożyczkę on-line, a także w celu ochrony naszych 

klientów i zapobiegania oszustwom. Jeżeli funkcja cookies nie jest aktywna, 

użytkownik nie będzie w stanie się zalogować oraz/lub korzystać z naszych usług. 

• Stosujemy cookies, aby dowiedzieć się, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę i 

zbadać w jaki sposób to robią - takie działanie pomaga nam poprawić jakość 

świadczonych usług.  

• Korzystamy z cookies do monitorowania i zarządzania przepływem danych na 

stronie internetowej i w celu zapewnienia bezpiecznego przeglądania witryny 

internetowej. 

• Korzystamy też z cookies w naszych kampaniach i inicjatywach reklamowych oraz 

w celu określenia ich powodzenia. Cookies pomagają nam doskonalić budowę i 

strukturę strony oraz uatrakcyjnić ofertę Spółki. 

• Używamy cookies, aby mieć możliwość obliczenia prowizji dla naszych partnerów 

afiliacyjnych. 

Administrujemy również różnymi profilami w sieciach społecznościowych i platformach 

zarządzanych przez osoby trzecie. Platformy te instalują pliki cookie dla wszystkich 

swoich odwiedzających nawet, jeśli nie są ich zarejestrowanymi użytkownikami. 

Odwiedzając takie sieci i platformy, zapoznaj się z ich polityką prywatności oraz polityką 

plików cookie. 

Jakiego rodzaju cookies używamy?  
 

Poniżej znajduje się lista rodzajów cookies, które są używane na naszej stronie 

https://holding.wp.pl/poufnosc
https://www.vivus.pl/wp-content/uploads/2017/11/polityka-prywatnosci-2017-10-11.pdf


Ze względu na czas trwania: 

• Cookies sesyjne. Są to tymczasowe pliki cookies aktywne tylko wtedy, gdy 

użytkownik wchodzi na stronę (lub dokładniej, dopóki użytkownik nie opuści 

strony i nie zamknie przeglądarki). Cookies sesyjne pozwalają na zapamiętanie 

stronie internetowej działań użytkownika na poprzedniej stronie, eliminując 

konieczność ponownego wprowadzania informacji. 

• Cookies trwałe. Trwałe cookies pozostają na komputerze użytkownika po 

opuszczeniu strony. Pomagają one w identyfikacji klienta jako unikalnego gościa 

(zachowanie informacji w postaci losowo wygenerowanego numeru). Długość 

pozostania cookies na komputerze użytkownika zależy od rodzaju plików cookies 

i może wynosić od kilku minut do kilku lat.  

Ze względu na to, kto nadaje plik cookie: 

• My: pliki cookie, które są umieszczane na urządzeniach końcowych przez domeny 

zarządzane przez Vivus Finance sp. z o.o.. Na przykład ochrona DDoS i zapora 

ogniowa 

• Cookies podmiotów zewnętrznych: pliki cookies zamieszczane na urządzeniu 

końcowym przez inny podmiot korzystający z zebranych danych. Na przykład 

Google, Facebook itp.  

Ze względu na funkcjonalność: 

• Techniczne (konieczne): upewnij się, że strona internetowa działa, poprawnie się 

wyświetla i jest bezpieczna. Służą do uwierzytelniania użytkownika, zapobiegania 

nieuprawnionemu użyciu danych uwierzytelniających i ochrony danych 

użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystaniem. 

• Funkcjonalne: służą do zapewnienia dostępności funkcji witryny internetowej (np. 

czat obsługi klienta na żywo) i wyświetlania jej zgodnie z Twoimi wyborami i 

preferencjami (np. preferencje językowe). 

• Analityczne: pozwalają monitorować i analizować zachowanie użytkowników 

stron internetowych. Dane zbierane są w oparciu o identyfikację urządzenia lub 

przeglądarki i pozwalają oszacować m.in. liczbę użytkowników, odwiedzane 

strony, czas przez jaki użytkownicy pozostają na każdej z nich, czy są nowi 

powtarzają swoją wizytę. Wszystko to w celu ulepszenia wyglądu strony 

internetowej i przyjazności dla użytkownika.  

• Marketingowe pliki cookie: pozwalają nam analizować kanały i profile klientów, do 

których dociera nasz marketing, w celu określenia skuteczności naszych kampanii 

i dostosowania naszych ofert do różnych segmentów klientów, a także 

zautomatyzowania naszych działań marketingowych na stronach internetowych. 



Te pliki cookie służą również do śledzenia od jakich partnerów (strony 

internetowe, blogi, biuletyny itp.) klient do nas dociera, abyśmy mogli prawidłowo 

ich wynagradzać. 

Jakie pliki cookie są używane na naszej stronie internetowej i jaki jest czas ich 
trwania? 
 

Lista używanych przez nas cookies znajduje się na naszym oknie cookies, w ustawieniach 

zaawansowanych, po naciśnięciu „pokaż szczegóły”. Tutaj możesz wejść do naszego okna 

cookie. 

Zgoda na używanie cookies. 

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej chcemy otrzymać Twoją 

zgodę na korzystanie z cookies. Nasza strona zawiera wyskakujące okno informujące o 

korzystaniu z cookies i prośbę o przekazanie swoich wyborów dotyczących używania 

cookies. Zawsze możesz zmienić swoje preferencje lub kontrolować użycie plików cookie 

za pośrednictwem banera plików cookie lub ustawień przeglądarki.  

 

Jak odrzucać lub usuwać pliki cookie? 

Użytkownik może w dowolnym momencie zacząć odrzucać pliki cookie na swoim 

komputerze, tablecie lub telefonie, zmieniając w tym celu ustawienia przeglądarki. 

Miejsce, w którym można zmienić te ustawienia, zależy od typu używanej przeglądarki. 

Należy mieć świadomość, że zmiana tych ustawień może wiązać się z niemożnością 

korzystania z niektórych funkcji lub serwisów, których funkcjonalność zależy od 

możliwości zapamiętywania dokonywanych przez użytkownika wyborów. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Tutaj można ustawić nieprzyjmowanie plików 

cookie z usługi Google Analytics. 

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices Tutaj można ustawić 

nieprzyjmowanie plików cookie z różnych sieci reklamowych, które udostępniają te 

informacje innym sieciom. 

 

Usuwanie plików cookie 

Użytkownik może usunąć pliki cookie, które wcześniej zaakceptował. W przypadku 

używania komputera z nową wersją przeglądarki, aby usunąć pliki cookie, wystarczy 

nacisnąć następującą kombinację klawiszy: CTRL + SHIFT + Delete. 

Użytkownicy, w których przypadku nie działa ta kombinacja klawiszy, lub którzy 

korzystają z komputera Apple, powinni sprawdzić, z której przeglądarki korzystają, a 

następnie kliknąć odpowiednie łącze: 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies#ie=ie-11 Internet Explorer 



https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored 

Mozilla Firefox 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl Google Chrome 

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies Opera 

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 Safari i Apple 

https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_

manager07.html Flash cookies 

https://timeread.hubpages.com/hub/How-to-delete-internet-cookies-on-your-Droid-or-

any-Android-device Android 

https://support.microsoft.com/en-us/help/11696/windows-phone-7 Windows 7 

 

Uwaga! Użytkownicy, którzy korzystają z różnych przeglądarek powinni pamiętać, aby 

usunąć pliki cookie z nich wszystkich. 

 

JAKIE ZMIANY WPROWADZILIŚMY OSTATNIO? 

Możemy zmienić Politykę dotyczącą stosowania plików cookies. Zawsze określamy datę 

ostatniej aktualizacji Polityki dotyczącej stosowania plików cookies. Zachowujemy także 

poprzednie wersje Polityki dotyczącej stosowania plików cookies w archiwum do wglądu 

przez Klientów. 

Gdzie uzyskać więcej informacji? 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania danych zebranych z plików 

cookie stron trzecich, możesz to zrobić poprzez wejście do ustawień „pokaż szczegóły” na 

naszym oknie cookies, gdzie przy każdym opisie podmiotu trzeciego znajduje się link do 

jego polityki prywatności.  

W przypadku pytań dotyczących sposobu wykorzystania plików cookie w naszych 

witrynach prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@vivus.pl 

Deklaracja dot. plików cookie podlega comiesięcznej aktualizacja z pomocą serwisu 

https://cookieinformation.com. W razie pytań na temat serwisu Cookie Information 

prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres info@cookieinformation.com. 

 

 


