
 
Informacje dotyczące polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych. 

 
I. Administrator danych 
Administratorem danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) (nazywanym dalej RODO) jest 
Grupa Caldo pod nadzorem CALDO-IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.,  
z siedzibą w Krakowie (kod 30-732), przy ul. Konstantego Brandla 1 wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod nr KRS: 0000019828, 
numerem NIP: 675-12-57-429 i nr REGON: 356311856. Adres e-mail: krakow@caldo-
izolacja.pl. 
 
W skład Grupy Caldo wchodzą następujące spółki: 
 
CALDO-IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. 
ul. Brandla 1 
30-732 Kraków 
NIP: 675-12-57-429 
KRS: 0000019828 
 
CALDO-IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ ŚLĄSK Sp. z o.o. 
ul. Orląt Lwowskich 145 
41-208 Sosnowiec 
NIP: 222-08-35-765 
KRS: 0000289324 
 
CALDO-IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ ZACHÓD Sp. z o.o. 
ul. Jerzmanowska 19 
54-530 Wrocław 
NIP: 894-30-31-194 
KRS: 0000393930 
 
CALDO-IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. 
ul. Rapackiego 15 
20-150 Lublin 
NIP: 946-24-17-621 
KRS: 0000204923 
 
CALDO-IZOLACJA L. SZCZYREK, W. ŚLIWIŃSKI SP. J. 
ul. Transportowców 5A 
39-200 Dębica 
NIP: 872-000-42-89 
KRS:0000005468 



CALDO-WENTYLACJA Sp. z o.o.                                                                                                                          
ul. Biskupińska 14 
30-732 Kraków                                                                                                                                                        
NIP: 679-31-08-496 
KRS: 0000544898 
 
II. Użytkownik, którego dane są przetwarzane 
Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej informacji dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych jest osoba fizyczna korzystająca ze stron internetowych www Administratora lub 
kontaktująca się z Administratorem drogą elektroniczną albo telefoniczną. 
 
III. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Łukasz 
Długosz. Jeżeli chcesz kontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych 
kontaktowych wskazanych poniżej: 
1. Adres do korespondencji: CALDO-IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.  ul. 
Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków, z dopiskiem: „na ręce IOD”; 
2. Adres e-mail: iod@caldo-izolacja.com.pl 
 
IV. Cel przetwarzania danych 
1. Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu obsługi 
rekrutacji, zapytania lub zamówienia. 
2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas kontaktu jest dobrowolne,  
a podane dane będą używane (gdy ma to zastosowanie) wyłącznie w celach: 
a. udzielenia odpowiedzi, 
b. przedstawienia oferty Administratora, 
c. zabezpieczenia systemów sieciowych Administratora (np.: ochrona przez spamem i atakami 
typu DDOS), 
d. w celu pomiaru odbiorców w sieci web, 
e. rekrutacji pracownika. 
 
3. Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych 
przypadkach ich niepodanie może uniemożliwić wybrany cel powierzenia danych osobowych. 
Niektóre dane osobowe związane z cechami przeglądarki internetowej (np. cookies, skrypty 
służące do analizy ruchu sieciowego (Google Analytics) dostarczanych przez firmę Google Inc 
z siedzibą w USA w zakresie danych osobowych podlegającemu europejskim przepisom  
o ochronie danych osobowych na postawie rezydencji siedziby w Irlandii: Google Ireland Ltd. 
z siedzibą w Irlandii (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin). Odwiedzający 
strony może nie wyrazić zgody na korzystanie z tych rozwiązań poprzez blokowanie ciastka  
i inne dane z witryn zewnętrznych podmiotów w swojej przeglądarce. 
 
V. Podstawa prawna 
1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dla celów udzielenia odpowiedzi lub 
przedstawienia oferty Administratora stanowi zgoda Użytkownika art 6. 1. a) RODO, wyrażona 
poprzez nawiązanie kontaktu z Administratorem lub art 6. 1. b) RODO w przypadku wyrażenia 
przez Użytkownika chęci zawarcia umowy. 



2. Podstawą prawną dla możliwości przetwarzania danych osobowych w postaci adresu IP lub 
innych identyfikatorów sieciowych powiązanych z konkretną osobą i realizowanych w celu 
zabezpieczenia systemów sieciowych Administratora jest prawnie uzasadniony interes 
realizowany przez Administratora jest art 6. 1. f) RODO. 
3. Przesłanką przetwarzania danych osobowych dla celu pomiaru ruchu sieciowego odbiorców 
w sieci web, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art 6. 1. f) 
RODO). 
4. Dane osobowe dla celu rekrutacji pracownika, są przetwarzane na postawie art. 6. 1. b) 
RODO w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. 
 
VI. Zakres przetwarzania danych przez Administratora 
1. Dla celów udzielenia odpowiedzi i przedstawienia oferty Administratora w zakresie jaki 
Użytkownik dobrowolnie poda, Administrator może przetwarzać: 
a. imię i nazwisko (osoba kontaktowa), 
b. numer telefonu kontaktowego, 
c. adres e-mail do kontaktu, 
d. adres domeny Internetowej (i ewentualnie inne związane z nią dane podane przez 
Użytkownika). 
2. Dla celu zabezpieczenia systemów sieciowych Administratora: 
a. adres IP, 
b. meta dane przesyłane przez przeglądarkę (lub inne urządzenie końcowe nawiązujące 
połączenie z witryną Administratora). 
3. Dla celu pomiaru odbiorców w sieci web: 
a. metadane przesyłane przez przeglądarkę. 
4. Administrator danych prowadząc proces rekrutacji, może zbierać i przetwarzać dane 
osobowe kandydatów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych - 
art 6. 1. b) RODO w zakresie określonym w art 221  Kodeksu Pracy, tj.: 
a. Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia); 
b. Dane kontaktowe (np. adres e-mail, telefon, adres zamieszkania); 
c. Dane o wykształceniu, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym (ukończonych 
szkołach oraz studiach, przebytych szkoleniach i kursach, poprzednich pracodawcach, 
zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych). 
 
Dane osobowe kandydata są przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia 
trwania danej rekrutacji. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane jako dane pracownika 
lub są usuwane, gdy nie ma podstaw do dalszego ich przetwarzania. 
W przypadku gdy rekrutacja odbywa się za pośrednictwem portalu Pracuj.pl dane osobowe 
kandydata są przekazywane między Administratorem o serwisem Pracuj.pl na postawie 
umowy powierzenia danych osobowych. 
 
VII. Odbiorcy danych i przekazywanie danych do państwa trzeciego 
1. Dane osobowe Użytkownika związane z celami wymienionymi poniżej w punktach, będą 
przetwarzane wyłącznie przez Administratora. 
a. udzielenia odpowiedzi; 
b. przedstawienia oferty Administratora; 
c. zabezpieczenia systemów sieciowych Administratora  
d. rekrutacji pracownika. 



2. Dane związane z celem z zabezpieczeniem systemów sieciowych Administratora (np.: 
ochrona przez spamem i atakami typu DDOS), będą przetwarzane przez Administratora oraz 
partnera, firmę Google Inc z siedzibą, w USA której narzędzie pomiaru odbiorców w sieci web 
(Google Analytics) używa Administrator. Dane te są anonimowe oraz nie są udostępniane 
dalej. 
3. Firma Google, która wykonuje dla Administratora usługę pomiaru odbiorców w sieci web, 
przystąpiła do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją 
Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do 
podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, 
zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO. 
4. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom 
przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym i podwykonawcom 
naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 
obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią  
z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 
 
VIII. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
1. Każda osoba posiada prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
a. dostępu do swoich danych osobowych, 
b. sprostowania danych osobowych, 
c. usunięcia danych osobowych, 
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e. przenoszenia danych osobowych, 
f. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, 
g. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych. 
2. W celu skorzystania ze swoich uprawnień, osoba może wysłać list lub e-mail na adres 
Inspektora Ochrony Danych lub skontaktować się telefonicznie. 
Administrator wykonuje żądanie osoby niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie lub 
ograniczenie możliwości przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość realizacji 
celu, dla którego dane są przetwarzane. 
3. Każdej osobie przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
jego danych osobowych, na podstawie którego Administrator przestanie przetwarzać dane 
we wskazanym zakresie lub celu. Aby zgłosić sprzeciw należy skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych. 
4. Osoba ma także prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
IX. Okres przechowywania danych osobowych 
1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest 
to niezbędne dla realizacji celu w jakim dane zostały zebrane.  
a. W przypadku obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania 
spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie 
ciążących na nim obowiązków. 
b. W celu obsługi posprzedażowej, dane mogą być przetwarzane przez czas zgody z długością 
gwarancji / rękojmi, zaś po jej zakończeniu dane mogą być przetwarzane w celu zachowania 
konta klienta, ale nie dłużej niż do czasu wniesienia ew. sprzeciwu. 



c. W trwającym procesie rekrutacyjnym dane będą przechowywane do zakończenia procesu 
rekrutacji. 
d. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych 
rekrutacji, dane będą wykorzystywane nie dłużej niż przez 9 miesięcy. 
2. W każdym momencie Użytkownik mogą złożyć wniosek o usunięcie jego danych osobowych. 
Jeżeli nie będzie istnieć wymóg prawny zobowiązujący Administratora do dalszego 
przechowywania takich danych, zostaną one niezwłocznie usunięte. W przypadku danych 
dotyczących zapytań, może to się wiązać z przerwaniem ich obsługi. 
 
X. Informacje przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika 
1. Aby zapewnić poprawne działanie serwisu WWW, a w szczególności dostosować zawartość 
do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie z serwisu Administrator może 
korzystać z możliwości urządzenia końcowego do przetwarzania i przechowywania oraz może 
gromadzić informacje z urządzenia końcowego Użytkownika. 
2. Dane opisane w podpunkcie X.1 będą używane przez Administratora wyłącznie w celach 
wymienionych w punkcie IV. 
3. Użytkownik może sam zadecydować jakie dane zostaną przesłane do Administratora 
zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (np. blokując zapisywanie plików Cookie). 
4. Strona korzysta ze skryptów analizujących ruch sieciowy (Google Analytics) dostarczanych 
przez firmę Google Inc z siedzibą w USA. Skrypty te mogą zapisywać na jego urządzeniu 
końcowym dane (np.: pliki Cookie). Użytkownik może nie wyrazić zgody na to blokując ciastka 
i inne dane z witryn zewnętrznych podmiotów w swojej przeglądarce. 
5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w 
przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może 
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu. 
6. Instrukcje jak zmienić ustawienia opisane w podpunktach 3-5 można znaleźć w ustawieniach 
przeglądarki, jej instrukcji obsługi lub na stronie WWW producenta. 
Dla najpopularniejszych przeglądarek informacje o ustawieniach możesz odszukać także pod 
odnośnikami: 
a. Firefox 
b. Chrome 
c. Opera 
d. Edge 
e. Internet Explorer 
 
XI. Informacje dodatkowe 
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego 
danych osobowych, na podstawie którego Administrator zweryfikuje zakres i podstawę 
przetwarzania danych i zaniecha dalszego ich przetwarzania we wskazanym zakresie / celu, 
gdy nie będzie zobowiązany przepisami prawa lub zawartymi umowami do przechowywania 
danych przez określony czas. Aby zgłosić sprzeciw należy wysłać wiadomość w sposób opisany 
w punkcie VIII.2. 
2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, którym 
jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
 

 



Zasady przetwarzania danych osobowych w kwestii Rekrutacji. 
 

Administrator danych prowadząc proces rekrutacji, może zbierać i przetwarzać dane osobowe 
kandydatów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych - art 6. 1. b) 
RODO w zakresie określonym w art 221  Kodeksu Pracy, tj.: 
a. Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia); 
b. Dane kontaktowe (np. adres e-mail, telefon, adres zamieszkania); 
c. Dane o wykształceniu, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym (ukończonych 
szkołach oraz studiach, przebytych szkoleniach i kursach, poprzednich pracodawcach, 
zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych). 
Dane osobowe kandydata są przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia 
trwania danej rekrutacji. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane jako dane pracownika 
lub są usuwane, gdy nie ma podstaw do dalszego ich przetwarzania. 
W przypadku gdy rekrutacja odbywa się za pośrednictwem portalu Pracuj.pl dane osobowe 
kandydata są przekazywane między Administratorem o serwisem Pracuj.pl na postawie 
umowy powierzenia danych osobowych. 
 
Każda osoba posiada prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
a. dostępu do swoich danych osobowych, 
b. sprostowania danych osobowych, 
c. usunięcia danych osobowych, 
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e. przenoszenia danych osobowych, 
f. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, 
g. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych. 
 
W celu skorzystania ze swoich uprawnień, osoba może wysłać list lub e-mail na adres 
Inspektora Ochrony Danych lub skontaktować się telefonicznie. Administrator wykonuje 
żądanie osoby niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie lub ograniczenie możliwości 
przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość udziału osoby w procesie rekrutacji. 
Każdej osobie przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego 
danych osobowych, na podstawie którego Administrator przestanie przetwarzać dane we 
wskazanym zakresie lub celu. Aby zgłosić sprzeciw należy skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych. Osoba ma także prawo wniesienia skargi na Administratora do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na fakturach wystawianych przez spółki 
Grupy Caldo. 

Grupa Caldo, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) (dalej RODO), informuje, że 
przetwarza dane zgodnie z poniższymi zasadami: 
Administratorem Danych w rozumieniu przepisów RODO jest Grupa Caldo, działająca pod 
nadzorem Caldo-Izolacja Materiały Techniki Cieplnej Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod 30-
732), przy ul. Konstantego Brandla 1 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, 
Wydział XI Gospodarczy pod nr KRS: 0000019828, numerem NIP: 675-12-57-429 i nr REGON: 
356311856. Adres e-mail: krakow@caldo-izolacja.pl. Jednocześnie informujemy że Grupa 
Caldo wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Łukasz Długosz - 
adres do korespondencji: Caldo-Izolacja Materiały Techniki Cieplnej Sp. z o.o.,  ul. Konstantego 
Brandla 1, 30-732 Kraków, z dopiskiem: „na ręce IOD” lub w formie mailowej:  iod@caldo-
izolacja.com.pl. Dane osobowe zawarte na dokumentach sprzedaży: fakturach, imiennych 
rachunkach, listach przewozowych oraz innych dokumentach, w których treści zawarte są 
dane osobowe otrzymane od innych podmiotów – klientów i kontrahentów Grupy Caldo, są 
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Informujemy, że: 
Odbiorcami danych osobowych zawartych w w/w dokumentach mogą być podmioty 
współpracujące z Grupą Caldo na podstawie odpowiednich umów powierzenia oraz 
zapewniające odpowiedni poziom ochrony tych danych.  
Dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów, które znajdują się poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. 
Dane osobowe są przechowywane przez okres odpowiadający czasowi przechowywania 
dokumentów, na których są zamieszczone – tj. nie dłużej niż wynika to z konieczności 
przechowywania dokumentów księgowych (faktur i rachunków). Dokumenty przewozowe 
oraz wydania na zewnątrz (WZ) są usuwanie nie później niż miesiąc po realizacji transportu 
lub wydania.  
Dane osobowe zawarte w dokumentach sprzedaży nie są wykorzystywane w celu 
„profilowania” czyli przetwarzania przy pomocy zautomatyzowanych narzędzi podejmowania 
decyzji. Dodatkowe dane osobowe dodatkowo zamieszczane na dokumentach sprzedaży, 
Grupa Caldo może otrzymać od swoich kontrahentów (np. wskazania odbiorców na fakturach) 
w celu identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru lub wydania. Działanie takie jest 
realizowane w celu usprawnienia obsługi dostaw. 
Każdej osobie przysługują prawa do: 
• Żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych; 
• Żądania od Administratora uzupełnienia, sprostowania jej danych osobowych; 
• Żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jej danych 

osobowych; 
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych; 
• Żądania przeniesienia jej danych osobowych; 

 
Ponadto Grupa Caldo informuje, że każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



 
 

Czym są pliki cookie? 
Pliki cookie oraz technologie przechowywania informacji w witrynach internetowych, m.in. 
technologie magazynu lokalnego i magazynu sesji („pliki cookie”), ułatwiają i usprawniają 
interakcję z naszą witryną bez żadnych dodatkowych działań ze strony użytkownika. Pliki 
cookie to na przykład małe pliki tekstowe pobierane przez przeglądarkę internetową na 
urządzenie, z którego korzysta użytkownik, odwiedzając naszą witrynę internetową. 
Podczas interakcji z wykorzystywanymi w naszej witrynie technologiami pochodzącymi od 
dostawców zewnętrznych, takimi jak skrypty, piksele i znaczniki, które służą do celów 
reklamowych, również umieszczamy pliki cookie na urządzeniu użytkownika. 
Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o przeznaczeniu tych technologii oraz 
możliwościach zmiany ustawień pod kątem wymagań użytkownika. 

W jaki sposób pliki cookie ułatwiają korzystanie z witryny. 

Komfort i korzyści dla użytkownika. 
Pliki cookie wykonują wiele różnych zadań, dzięki czemu korzystanie z serwisów 
internetowych jest bardziej płynne i interaktywne. Warunkiem jest oczywiście korzystanie  
z tego samego urządzenia i tej samej przeglądarki co poprzednio. Niektóre pliki cookie są 
niezbędne do prowadzenia i korzystania z witryny Grupy Caldo. Zapewniamy użytkownikom 
stały (24/7) dostęp do niezbędnych usług; 

• Dostarczamy użytkownikom spójne i dokładne informacje; 
• Gwarantujemy użytkownikom komfort korzystania z witryny. 

 
Rozpoznanie i reagowanie na potrzeby. 
Pliki cookie dostarczają również informacji o sposobie korzystania i interakcjach użytkownika 
z witryną, które są następnie zapamiętywane. Służą na przykład do zapamiętywania 
preferencji i identyfikatora użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. Dzięki 
znajomości ustawień i preferencji użytkowników możemy: 
 

• Zapewniać bardziej spersonalizowane korzystanie z witryny Grupy Caldo, 
wspomagając użytkownika w przemieszczaniu się i wydajnej nawigacji do optymalnie 
dopasowanych stron; 

• Zapamiętywać określone osobiste preferencje, np. ustawienie języka czy konfiguracje. 
 
Stałe doskonalenie. 
Pliki cookie umożliwiają nam ulepszanie witryny na podstawie informacji o tym, w jaki sposób 
korzystają z niej osoby odwiedzające. Analizujemy popularność poszczególnych treści  
i oceniamy, jaka zawartość może być ciekawa lub przydatna dla użytkowników. Dzięki temu 
możemy: 

• Dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny Grupy Caldo, aby móc 
ją ulepszać i poprawiać komfort użytkowania; 

• Wypróbowywać różne koncepcje i wyświetlać zawartość optymalnie dopasowaną do 
osób odwiedzających witrynę. 
 

 
 



Reklama i retargeting. 
Grupa Caldo może wykorzystywać pliki cookie do targetowania oraz reklamowe pliki cookie 
do retargetingu. Te pliki cookie przechowują informacje z historii przeglądania w celu 
rejestrowania zainteresowań użytkowników i ich przemieszczania się  
w obrębie witryny. Umożliwia to nam lub naszym partnerom następujące działania: 

• Kierowanie reklam produktów Grupy Caldo do użytkowników w innych witrynach 
internetowych na podstawie odwiedzin w naszej witrynie; 

• Dopasowywanie i łączenie bardziej odpowiednich informacji z informacjami 
ukierunkowanymi, aby wyświetlane reklamy internetowe Grupy Caldo były 
rzeczywiście dostosowane do danego użytkownika i jego zainteresowań. 

 
Kategorie plików cookie 

Grupa Caldo dzieli pliki cookie na kategorie w zależności od ich funkcji i celu. Przeznaczenie 
poszczególnych kategorii plików cookie jest opisane poniżej, gdzie można nim zarządzać. 
 

 
 

Masz kontrolę 
Zobacz do czego służą poszczególne kategorie plików cookie. 
 

Otrzymaliśmy zgodę na wykorzystywanie wszystkich kategorii plików cookie. 
Dziękujemy za współpracę i zaufanie do Grupy Caldo. Zobowiązujemy się do 
zachowania ostrożności. 

 

 

 

Funkcjonalne 

Pliki cookie tego typu pełnią następujące funkcje: 
• Zapamiętują wybrane ulubione produkty z oferty; 
• Dostarczają treści multimedialne dopasowane do wymogów technicznych 

użytkownika; 
• Zabezpieczają dane zalogowanych użytkowników. 

Statystyczne  

Pliki cookie tego typu pełnią następujące funkcje: 
• Monitorują sposób korzystania z witryny internetowej; 
• Gromadzą informacje o przemieszczaniu się użytkownika między stronami; 
• Udoskonalają witrynę internetową i dopasowują jej zawartość do potrzeb 

użytkowników. 

Marketingowe  

Pliki cookie tego typu pełnią następujące funkcje: 



• Dopasowują reklamy wyświetlane w witrynach internetowych lub na banerach do 
treści witryn, użytkowników i ich konkretnych zainteresowań; 

• Tworzą reklamy online, które przyciągają odpowiednie osoby przy pomocy 
odpowiednich informacji; 

• Zapobiegają ciągłemu wyświetlaniu tych samych reklam. 

Wymagane   

Pliki cookie tego typu pełnią następujące funkcje: 
• Identyfikują użytkowników i umożliwiają logowanie do konta użytkownika; 
• Zapamiętują wcześniejsze działania, takie jak poprzedni wybór zawartości plików 

cookie. 
 
 


