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COOKIES POLICY | OPEN FINANCE DEBT SOLUTIONS LTD
1. Open Finance Debt Solutions Cookies Policy Polityka tzw. “ciasteczek”
Our website uses cookie technology to ensure a standard of service in the form of language translation. When you
visit our website, cookie(s) or similar technologies may be stored on your computer or other devise. More information
can be found from Section 5 of this Policy and onwards.
Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookie w celu zapewnienia standardu usług w postaci
tłumaczenia na różne języki. Podczas odwiedzania naszej witryny pliki cookie lub podobne technologie mogą być
przechowywane na komputerze lub w innym urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 5 niniejszej
Polityki.
We also utilise Google Analytics to help us best understand how you use Open Finance Debt Solutions website. For
more information please refer to Section 10 of this Policy.
Wykorzystujemy również Google Analytics, aby pomóc nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze strony
internetowej Open Finance Debt Solutions. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią 10 niniejszej Polityki.
In Table 1 (Section 6) you will see a description of the cookie(s) we use, what it does, whether it collects personally
identifiable data, the period of time to which the cookie(s) will be stored, the type, purpose and requirement for
consent.
W tabeli 1 (sekcja 6) zobaczysz opis ciasteczek, których używamy, co robi, czy gromadzi dane osobowe, czas
przechowywania plików cookie, typ, cel i wymóg zgody.
Please ensure you read our Privacy Policy in conjunction with this Cookie Policy.
Upewnij się, że zapoznałeś się z naszą Polityką Prywatności w związku z niniejszymi zasadami dotyczącymi plików
cookie.

2. What are Cookies? Czym są Cookies?
A cookie is a small text file that is downloaded onto ‘terminal equipment’ (e.g. a computer or smartphone) when the
user accesses a website. It allows the website to recognise that user’s device and store some information about the
user’s preferences or past actions.
Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest pobierany na "urządzenie końcowe" (np. Komputer lub smartfon), gdy
użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej. Pozwala stronie rozpoznać urządzenie użytkownika i
przechowywać pewne informacje na temat preferencji użytkownika lub poprzednich działań.
In most cases you can choose to accept or decline cookies. This can also be achieved within your browser settings. For
more information please navigate to the base of this policy. However, in accordance with the law, some cookies can
be stored if they are strictly necessary for the operation of the website. All other cookies must first obtain your express,
affirmative consent.
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Pliki cookie mają bardzo ograniczoną funkcję i nie są w żaden sposób kompilowane, a zatem nie mogą wykonywać
funkcji lub tworzyć kopii własnych. Pliki cookie nie mogą przeglądać ani skanować komputera lub urządzenia. Pliki
cookie nie mają dostępu do twoich informacji od ciebie, chyba że specjalnie to wybierzesz. Pliki cookie po prostu
odblokowują pamięć komputera i umożliwiają witrynie rozpoznawanie użytkowników, gdy wracają do witryny,
otwierając drzwi do różnych treści lub usług. Jest to technicznie niemożliwe, aby pliki cookie mogły odczytać dane
osobowe.

3. Does we use Cookies? Czy używamy ciasteczek?
Yes, as described in our Privacy Policy, we use cookies and other similar technologies to ensure everyone who uses
our website has the best possible experience and to ensure we are able to assess the efficieny and performance of our
website.
Tak, zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności, używamy plików cookie i innych podobnych technologii, aby
zapewnić każdemu, kto korzysta z naszej witryny, jak najlepsze wrażenia i zapewnić, że jesteśmy w stanie ocenić
skuteczność i wydajność naszej witryny.

4. When we place cookies? Gdzie umieszczamy ciasteczka?
Cookies will be stored on your computer or device once you have entered our website and consented to the use of
cookies. If you do not consent to the use of cookies no cookies will be stored on your device.
Pliki cookie będą przechowywane na komputerze lub urządzeniu po wejściu na naszą stronę i wyrażeniu zgody na
wykorzystanie plików cookie. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie plików cookie, żadne pliki cookie nie będą
przechowywane na Twoim urządzeniu.

5. What kind of Cookies do we use? Jakich ciasteczek używamy?
This site uses specific types of cookie and can be individually categorized as a ‘Persistent Cookies’ and ‘First Party
Cookies’.
Ta strona wykorzystuje określone rodzaje plików cookie i może być indywidualnie sklasyfikowana jako "Trwałe pliki
cookie" i "Pliki cookie pierwszej strony".

Persistent Cookies Trwałe ciasteczka
These types of cookies are typically used to remember information and settings upon visiting the webpage. Persistent
cookies in respect to this website can be described as offering language selection. Once you have selected the
appropriate language on the website this cookie will store this language preference and apply it upon visiting the
website during a different session. It is important to note that this website cannot function as intended without the
use of this cookie.
Tego typu pliki cookie są zwykle używane do zapamiętywania informacji i ustawień podczas odwiedzania strony
internetowej. Stałe pliki cookie dotyczące tej witryny można opisać jako oferujące wybór języka. Po wybraniu
odpowiedniego języka na stronie internetowej plik ten zachowa preferencje językowe i będzie stosowany po
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odwiedzeniu witryny podczas innej sesji. Należy pamiętać, że ta strona internetowa nie może działać zgodnie z
przeznaczeniem bez użycia tego pliku cookie.

First Party Cookies Ciasteczka Pierwszej Strony
A first party cookies is a cookie set by Open Finance Debt Solutions. First party cookies in basic terms are cookies set
by the website (the domain name that appears in the browser address bar) visited by the user. Our use of Google
Analytics satisfies the definition of a ‘first party cookie’ as we set this of our own accord for the analysis of web traffic.
No personally identifiable information is shared with Google Analytics as this is strictly prohibited, however we may
send pseudonymised data in the form of Unique User IDs. ‘Pseudonymised’ data can be understood as altering
identification fields within a database and replacing them with artificial identifiers or ‘pseudonyms’.
Pliki cookie pierwszej strony to plik cookie opracowany przez Open Finance Debt Solutions. Najprostsze pliki cookie
stron w podstawowym znaczeniu to pliki cookie ustawione przez witrynę (nazwa domeny wyświetlana w pasku adresu
przeglądarki) odwiedzane przez użytkownika. Korzystanie z Google Analytics jest zgodne z definicją "pliku cookie
pierwszej strony", ponieważ ustalamy to z własnej inicjatywy w celu analizy ruchu internetowego. Żadne dane
osobowe nie są udostępniane Google Analytics, ponieważ jest to surowo zabronione, jednak możemy wysyłać
spseudonimizowane dane w postaci Unikalnych identyfikatorów użytkowników. Dane "pseudonimizowane" można
rozumieć jako zmieniające pola identyfikacyjne w bazie danych i zastępujące je sztucznymi identyfikatorami lub
"pseudonimami".

6. Table 1 ‘Description of Cookies’ Opis ciasteczek
COOKIE NAME
NAZWA COOKIE

EXPIRY
DATA WAŻNOŚCI

PURPOSE
CEL

KIND
RODZAJ

CONSENT
ZGODA

_cfduid

1 Year
1 Rok

STRICTLY Necessary
BEZWZGLĘDNIE konieczne

Persistent

Not Required
See Section 7

_ga

2 Years
2 lata

Peformance
Wydajność

First-Party

Required
See Section 10

_gid

24 Hours
24 Godziny

Performance
Wydajność

First-Party

Required
See Section 10

_gat

10 Minutes
10 Minut

Performance
Wydajność

First-Party

Required
See Section 10

7. Exemption to consept Wyjątek od zezwonenia
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_cfduid

We are not required to obtain your consent for the cookie ‘_cfduid’. It is categorised as ‘strictly necessary’ and can be
understood as providing an ‘Information Society Service’. An Information Society Service can be thus understood as
providing a service over the internet. The service provided in this respect can be described as providing translation
services for the website, and are thus integral to the functioning of the website. This cookie cannot be switched off
without disrupting the core functions of the website.
Nie jesteśmy zobowiązani do uzyskania Twojej zgody na plik cookie "_cfduid". Jest sklasyfikowany jako "ściśle
niezbędny" i można go rozumieć jako świadczenie "usługi społeczeństwa informacyjnego". Usługa społeczeństwa
informacyjnego może być zatem rozumiana jako świadczenie usługi przez Internet. Usługi świadczone w tym zakresie
można opisać jako świadczenie usług tłumaczeniowych na stronie internetowej, a zatem są one integralną częścią
funkcjonowania strony internetowej. Tego pliku cookie nie można wyłączyć bez zakłócania podstawowych funkcji
witryny.

8. Why do we use Cookies? Dlaczego używamy ciasteczek?
We use the ‘cf_duid’ cookie to ensure our website can provide language translation for our Polish or English-speaking
customers. This cookie is absolutely necessary for the functioning of the website. We do not use cookies to personalise
content and advertisements or to provide social media features. We do not share any information about your use of
our site with social media.
Używamy ciasteczka "cf_duid", aby zapewnić, że nasza strona internetowa może dostarczyć tłumaczenie językowe dla
naszych klientów mówiących po polsku lub po angielsku. Ten plik cookie jest absolutnie niezbędny do funkcjonowania
strony internetowej. Nie używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam ani do udostępniania funkcji
mediów społecznościowych. Nie udostępniamy żadnych informacji o korzystaniu z naszej witryny za pośrednictwem
mediów społecznościowych.

9. Google Analitics Analizy Google
We utilise Google Analytics to help us improve and understand how people use our service. We do not use Google
Analytics for any form of advertising. This information comprises of the length of time users spend on our website, the
time spent on each individual webpage, in which order the pages were visited and which third-party links have been
clicked. Analytics in this regard can also help to determine the amount of people visiting the website by tracking if
you’ve visited before. Analytics also assists in managing the rate to which page view requests are made.
Wykorzystujemy Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć i zrozumieć, jak ludzie korzystają z naszych usług. Nie
używamy Google Analytics do żadnej formy reklamy. Informacje te obejmują czas spędzony przez użytkowników na
naszej stronie internetowej, czas spędzony na każdej stronie internetowej, kolejność odwiedzania stron i kliknięcia
linków stron trzecich. Analityka w tym zakresie może również pomóc w ustaleniu liczby osób odwiedzających witrynę
poprzez śledzenie, jeśli odwiedziłeś wcześniej. Usługa Analytics pomaga również w zarządzaniu stawkami, do których
tworzone są żądania wyświetlenia strony.

10. Consent Zgoda





_gat
_gid
_gat

Open Finance Debt Solutions Ltd is registered in England No.11190198
Registered Office: Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX.
Data Protection Act 1998 registration number: ZA315174

O P E N

F I N A N C E

D E B T

S O L U T I O N S

L T D

In order for us to analyse, improve and understand how people use our service via the use of Google Analytics (Section
10), we must first obtain your express consent to store specific cookies on your computer or device. Consent can be
defined as „Any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject’s wishes by which he
or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating
to him or her”. We aim to obtain consent by displaying a ‘Cookie Banner’ which will ask for your express consent. If
you do not wish to store analytic cookies you have the option to reject the request by selecting ‘No’ on the banner.
For more information on disabling Google Analytics please refer to Section 12 of this Policy. If you wish to withdraw
consent to the storing of cookies at a later date you can do this by accessing the information provided in Section 11.
Abyśmy mogli przeanalizować, poprawić i zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z naszej usługi za pomocą Google
Analytics (Rozdział 10), musimy najpierw uzyskać wyraźną zgodę na przechowywanie określonych plików cookie na
komputerze lub urządzeniu. Zgoda może być zdefiniowana jako "dowolne, dowolnie określone, konkretne, świadome
i jednoznaczne wskazanie życzeń osoby, której dane dotyczą, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie
afirmatywne, wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą. ". Naszym celem jest uzyskanie
zgody poprzez wyświetlenie "baneru z ciasteczkami", który poprosi o wyraźną zgodę. Jeśli nie chcesz przechowywać
analitycznych plików cookie, możesz odrzucić prośbę, wybierając opcję "Nie" na banerze. Więcej informacji na temat
wyłączania Google Analytics znajdziesz w Rozdziale 12 niniejszej Polityki. Jeśli chcesz wycofać zgodę na
przechowywanie plików cookie w późniejszym terminie, możesz to zrobić, uzyskując dostęp do informacji podanych w
sekcji 11.

11. How can you control the use of cookies? Jak kontrolować używanie ciasteczek?
For your convenience we have provided links to the cookie management pages for the most popular web browsers:
Dla Twojej wygody udostępniliśmy linki do stron zarządzania plikami cookie dla najpopularniejszych przeglądarek:






Chrome
Microsoft Edge
Firefox
Safari
Opera

12. How to opt out Google Analytics? Jak zrezygnować z Google Analytics?
To opt out of Analytics for the web, please visit the Google Analytics Opt Out Page and install the add-on for your
browser. For more details on installing and uninstalling the add-on please see the relevant help resources for your
specific browser.
Aby zrezygnować z usługi Analytics w internecie, odwiedź stronę rezygnacji z Google Analytics i zainstaluj dodatek do
przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania i odinstalowywania dodatku, zapoznaj się z
odpowiednimi zasobami pomocy dla określonej przeglądarki.

13. More information on Cookies Więcej informacji o ciasteczkach
For more information on how businesses use cookies and how to manage cookies you can visit the following thirdparty websites:
Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób firmy używają plików cookie i jak zarządzać plikami cookie, odwiedź
następujące witryny internetowe podmiotów zewnętrznych:
Open Finance Debt Solutions Ltd is registered in England No.11190198
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www.allaboutcookies.org
www.allaboutcookies.org/managecookies/index.html

14. Our Privacy Policy Nasza Polityka Prywatności
Please refer to our Privacy Policy for more information on how we collect and use your data, including our legal basis
for collection and information pertaining to your rights under the General Data Protection Regulations (GDPR).
Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i
wykorzystywania danych, w tym naszej podstawy prawnej do gromadzenia i informacji na temat twoich praw
wynikających z Ogólnych przepisów o ochronie danych (GDPR).

15. Updates Aktualizacje
Any change to our use of cookies will be updated within this policy. Any updates to the cookie(s) or similar technologies
will also be updated within the Policy. Any updates to our exemption under consent will be updated within this Policy
and the website to reflect any need to obtain consent to store cookies or similar technologies on your devise.
Last updated: 25/05/2018
Wszelkie zmiany w korzystaniu z plików cookie będą aktualizowane w ramach tych zasad. Wszelkie aktualizacje plików
cookie lub podobnych technologii będą również aktualizowane w ramach Polityki. Wszelkie aktualizacje naszego
wyłączenia w ramach zgody zostaną zaktualizowane w ramach niniejszej Polityki i witryny internetowej, aby
odzwierciedlić wszelkie potrzeby uzyskania zgody na przechowywanie plików cookie lub podobnych technologii w
urządzeniu.
Ostatnia aktualizacja: 25/05/2018
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