
Polityka plików cookie

To jest informacja o sposobie wykorzystania plików cookie na tej stronie (dalej: Strona). Aby dowiedzie? si? 
wi?cej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe kiedy odwiedzasz Stron? lub kontaktujesz si? z Akzo 
Nobel Decorative Paints sp. z o.o. (dalej: AzkoNobel), zapoznaj si? z nasz? Polityk? Prywatno?ci [1].

Co to s? pliki cookie?

Wi?kszo?? stron, aby zapewni? lepsz? jako?? us?ug, wykorzystuje pliki cookie – praktyczn? technologi?, 
która zbiera i wykorzystuje informacje, dzi?ki czemu strony internetowe s? ?atwiejsze w obs?udze. Pliki 
cookie to fragment tekstu, które s? umieszczane na twardym dysku Twojego komputera, kiedy odwiedzasz 
Stron?. Kiedy korzystasz ze Strony, pliki cookie wysy?aj? dane do AkzoNobel.

Jak dzia?aj? pliki cookie?

U?ywamy plików cookie na przyk?ad w celu ustalenia czy wcze?niej odwiedza?e? ju? nasz? Stron?, czy te? 
odwiedzasz nas po raz pierwszy. Pliki cookie pozwalaj? nam równie? poprawi? jako?? Twojego odbioru 
naszej Strony.

Zgoda na wykorzystanie plików cookie przez nasz? Stron?

Kiedy odwiedzasz nasz? Stron?, na Twoim ekranie otwiera si? okienko informuj?ce o umieszczeniu plików 
cookie na twardym dysku Twojego komputera. 

Pojawiaj?ca si? informacja w skrócie wyja?nia nasz? polityk? plików cookie. Klikaj?c “Rozumiem” 
akceptujesz pliki cookie okre?lone w niniejszym O?wiadczeniu o sposobie wykorzystania plików cookie. 
Mo?esz równie? klikn?? aby ustawi? Twoje preferencja dla plików cookie.

Je?li nie chcesz, aby?my umieszczali pliki cookie, powiniene? opu?ci? Stron?.Kliknij tutaj, aby dowiedzie? 
si? jak usun?? piliki cookie z Twojej przegl?darki.

Rodzaje u?ywanych przez nas plików cookie, zastosowanie plików cookie

AkzoNobel u?ywa ró?nych rodzajów plików cookie. Uwa?amy, ?e wa?ne jest, aby? wiedzia? jakie dane s? 
zbierane przez AkzoNobel za pomoc? plików cookie, jakich plików cookie u?ywamy i w jakim celu.  
Poni?ej znajdziesz informacj? o u?ywanych przez nas rodzajach plików cookie.

 

Rodzaj pliku 
cookie

Opis

Funkcjonalne 
pliki cookie

Te pliki cookie s? niezb?dne, aby zapewni? podstawow? funkcjonalno?? Strony, wykona? 
us?ugi, których za??da?e? na Stronie oraz zapami?ta? twoje ustawienia cookie.  

https://www.dulux.pl/pl/polityka-prywatnosci


Analityczne 
pliki cookies

Analityczne pliki cookie u?ywane przez AkzoNobel to tzw. pliki cookie Google Analytics. 
Google Analitics to to us?uga analizy internetowej zapewniana przez Google Inc. 
(Google). Google umieszcza pliki cookie i u?ywa zagregowanych informacji 
statystycznych z tych plików, aby umo?liwi? AkzoNobel zrozumienie sposobu, w jaki 
sposób osoby odwiedzaj?ce Stron? z niej korzystaj?. Dane zebrane przez Google 
Analytics zostan? wykorzystane do oceny w jaki sposób osoby odwiedzaj?ce Stron? j? 
odbieraj? i w jaki sposób mo?emy ulepszy? Stron?. Zawarli?my umow? przetwarzania 
danych, aby by? pewnym, ?e Google b?dzie uprawnione do przekazania tych informacji 
podmiotom trzecim tylko w przypadkach obowi?zku prawnego ci???cego na Google albo 
w zakresie w jakim te podmioty trzecie b?d? przetwarza? dane w imieniu Google. Google 
nie po??czy twojego adresu IP z ?adnymi innymi danymi posiadanymi przez Google. 
Tutaj znajdziesz wi?cej informacji na temat Google Analytics tutaj [2].

?ledz?ce pliki 
cookies

?ledz?ce pliki cookie dostosowuj? Stron? i nasz? komunikacj? do Twoich preferencji. 
Przegl?daj?c Stron? zgadzasz si?, aby AkzoNobel umieszcza?o pliki cookie, które nie s? 
niezb?dne dla zapewnienia funkcjonalno?ci Strony. Te pliki cookie s? u?ywane w celu 
zapami?tania Twojej preferowanej lokalizacji lub w celu utrzymania Twojego 
zalogowania w zabezpieczonych cz??ciach Strony po tym jak zako?czy?e? przegl?danie. 
Te pliki cookie równie? ?ledz? Twoje klikni?cia i preferencje. Dzi?ki temu AkzoNobel 
mo?e lepiej si? do Ciebie dostosowa?.

Inne sposoby kontrolowania, wy??czania i usuwania plików cookie

Mo?esz zmieni? ustawienia tak aby zablokowa? pliki cookie albo zosta? powiadomionym kiedy pliki cookie 
zosta?y wys?ane na Twoje urz?dzenie.

Kliknij w jeden z poni?szych linków, aby zosta? przekierowanym bezpo?rednio do instrukcji Twojej 
przegl?darki. Pami?taj, ?e b?dziesz musia? na nowo zapisa? swoje ustawienia albo na nowo si? zalogowa? 
na niektórych Stronach po tym jak usuniesz pliki cookie.

Internet Explorer [3]
Mozilla Firefox [4]
Google Chrome [5]
Apple Safari [6]

Je?li nie chcesz odbiera? ?adnych plików cookie (w??czaj?c tak?e te pliki cookie, które s? konieczne do 
korzystania ze Strony), mo?e ustawi? swoj? przegl?dark? w taki sposób, aby w ogóle wy??czy? pliki cookie. 
Je?li wy??czysz pliki cookie, których u?ywamy, mo?e to mie? wp?yw na ogólny odbiór Strony. By? mo?e 
nie b?dziesz móg? odwiedzi? niektórych podstron albo nie b?dziesz móg? odbiera? spersonalizowanych 
informacji podczas odwiedzania Strony. Mo?e to oznacza? tak?e utrat? dostosowanych ustawie?, jak 
informacje zwi?zane z loginem.

Je?li u?ywasz ró?nych urz?dze? aby przegl?da? Stron? (np. komputera, smartphona, tabletu, etc.) musisz si? 
upewni?, ?e ka?da przegl?darka na ka?dym urz?dzeniu jest odpowiednio dostosowana do Twoich preferencji 
plików cookie 

close

Do??cz do odbiorców naszego newslettera.

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=pl
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.dulux.pl/printpdf/2359#


Poznaj trendy i ciekawostki dotycz?ce dekorowania dzi?ki naszemu comiesi?cznemu biuletynowi

Wyra?am zgod? na przetwarzanie przez firm? AkzoNobel moich danych osobowych, w tym pochodz?cych 
od innych spó?ek Grupy spó?ek Grupy AkzoNobe oraz podmiotów dzia?aj?cych w ich imieniu.

Zaznacz pole akceptacji polityki prywatno?ci.

Zgadzam si? na otrzymywanie spersonalizowanego biuletynu od firmy AkzoNobel , informacji o produktach 
(i us?ugach) AkzoNobel, w tym od innych spó?ek Grupy spó?ek Grupy AkzoNobe ... Sprawd?
promocjach i wydarzeniach (w tym ofertach i zni?kach), na potrzeby których firma AkzoNobel mo?e 
analizowa? moje dane osobowe, w tym moje preferencje, które zosta?y udost?pnione przeze mnie firmie 
AkzoNobel, moj? histori? zakupów online i offline, a tak?e zarejestrowane korzystanie z witryn 
internetowych i aplikacji firmy AkzoNobel. AkzoNobel mo?e kontaktowa? si? ze mn? przy u?yciu poczty e-
mail, poczty tradycyjnej, SMS-ów, aplikacji i mediów spo?eczno?ciowych albo innych udost?pnionych 
przeze mnie kana?ów komunikacji.Co to oznacza?

Zaznacz to pole wyboru, aby subskrybowa? nasz biuletyn.

Subskrybuj 
Aby uzyska? wi?cej informacji o sposobach wykorzystywania przez nas danych osobowych, przeczytaj 
nasz? Polityk? prywatno?c.
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