Droga Użytkowniczko/Drogi Użytkowniku,
możemy lepiej dopasować treści reklamowe do Twoich potrzeb. Potrzebujemy na to Twojej zgody.
Jeżeli klikniesz przycisk „Wyrażam zgodę” lub zamkniesz to okno, to wyrazisz zgodę na przetwarzanie
przez Stowarzyszenie Instytut Kościuszki z siedzibą w Krakowie, ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10,
31-130 Kraków i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zapisywanych w plikach cookies
lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i
analizowanie) podmiotów innych niż Administrator.
Administratorami Twoich danych będzie Stowarzyszenie Instytut Kościuszki z siedzibą w Krakowie,
ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków, jak również nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale
współpracujemy. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę możesz w każdym momencie wycofać lub
ponownie wyrazić. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego wcześniej. Więcej w Polityce Prywatności i Plików cookies (hiperłącze).

Nie zgadzam się

Zgadzam się

Więcej informacji
(po rozwinięciu)
Informujemy także, że korzystając z serwisu Administratora wyrażasz zgodę na przechowywanie w
Twoim urządzeniu końcowym (o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki) plików cookies lub
stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści
marketingowych i reklam. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane
w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności i Plików Cookies (hiperłącze).
Zaufani Partnerzy mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców. Przez Zaufanych Partnerów
rozumiemy podmioty, z którymi Administrator współpracuje w zakresie realizacji działań reklamowych,
które mogą w szczególności polegać na:
•

przechowywaniu i dostępie do informacji: przechowywanie informacji lub dostęp do informacji,
które są już przechowywane na Twoim urządzeniu, takie jak identyfikatory reklamowe,
identyfikatory urządzeń, pliki cookie i podobne technologie;

•

personalizacji reklam: zbieranie i przetwarzanie informacji na temat Twoich działań w celu
personalizowania reklam i/lub treści w na stronach internetowych lub w ramach aplikacji
mobilnej;

•

wyborze reklam, ich dostarczeniu i raportowaniu: zbieranie informacji i łączenie z wcześniej
zebranymi informacjami, aby wybrać i dostarczyć reklamy dla Ciebie, oraz zmierzyć ich
skuteczność;

•

wyborze treści ich dostarczenie i raportowanie: zbieranie informacji i łączenie z wcześniej
zebranymi informacjami w celu wybrania i dostarczenia treści dla Ciebie, oraz zmierzenie
dostarczenia i skuteczności takich treści.

•

pomiarze emisji reklam i treści: gromadzenie informacji na temat korzystania z treści reklam za
pośrednictwem różnych narzędzi do pomiaru w celu zrozumienia i raportowania sposobu
korzystania z usługi.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w tym o przysługujących Ci
uprawnieniach (prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych) znajdziesz w Polityce prywatności i Plików Cookies (hiperłącze).

