
 

 
 

Polityka plików cookie 

Co to jest plik "Cookie"? 

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i 

pobierane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Pliki cookie umożliwiają stronie 

internetowej zapamiętanie działań i preferencji użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach 

pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym 

samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze 

użytkownika. 

 

W jakim celu strona internetowa Amway Global Business Services korzysta z plików cookie? 

Pliki cookies używane na stronie internetowej Amway Global Business Services umożliwia odpowiednią 

personalizację wyświetlanych na niej informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb 

użytkownika. Pozwalają także mierzenie interakcji użytkowników na stronie internetowej.  

Stosujemy ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do 

mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. 

Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość 

naszych usług. 

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronie internetowej Amway Global Business 

Services: 

• ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie preferencji 

językowych i innych ustawień na stronie Amway Global Business Services  

• sprawdzanie tożsamości użytkowników, którzy zgłosili udział w rekrutacji w systemie 

rekrutacyjnym udostępnionym na stronie Amway Global Business Services 

• mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics (więcej informacji 

można znaleźć na stronie: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl) i kodu 

Adobe Analytics (więcej informacji na stronie http://www.adobe.com/privacy.html) 

• dostosowania treści umieszczonych na stronie do profilu użytkownika uzyskanego na 

podstwie zbieranych danych demograficznych, to jest danych o wieku i płci użytkownika 

 



 

• wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika, 

• zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści, 

• mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz Amway Global 

Business Services , np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach 

afiliacyjnych 

• dopasowanie treści reklam publikowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) – więcej 

informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na 

stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785 

Jakich plików „cookies” używamy? 

  
Na stronie Amway Global Business Services  mogą być używane dwa rodzaje plików cookies: 
  

• sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub 

wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) 

• trwałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo 

do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Są wykorzystywane do 

zapamiętywania preferencji użytkownika dotyczących strony internetowej. Korzystamy z tych 

plików cookie, aby analizować zachowania użytkowników w celu ustalenia przebiegu odwiedzin 

na stronie. Te pliki cookie umożliwiają nam dostarczanie użytkownikowi dostosowanych do jego 

potrzeb reklam oraz dokonywanie pomiarów efektywności funkcji naszej strony. 

Na naszej stronie wyświetlają się treści pochodzące od podmiotów zewnętrznych, takich jak np. 
YouTube. 

Aby obejrzeć treści podmiotów zewnętrznych, użytkownik musi najpierw zaakceptować ich szczegółowe 
warunki. Częścią tych warunków jest polityka dotycząca plików cookie, nad którą  Amway Global 
Business Services nie ma kontroli. Jeżeli użytkownik nie obejrzy tego rodzaju treści, na jego urządzeniu 
nie zainstalują się pliki cookie osób trzecich. 

Podmioty zewnętrzne na stronie Amway Global Business Services: 

 

• YouTube - Warunki korzystania (youtube.com)  

• Facebook 

• Linkedin - Umowa użytkownika | LinkedIn 
amway.appmanager.pl  -  Warunki korzystania (amway.appmanager.pl)  

Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie 
plików cookie itp. 

 

 

https://www.youtube.com/t/terms
https://www.facebook.com/legal/terms
https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement?
https://amway.appmanager.pl/page/cookies/


 

 

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies? 

 
Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki 
internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie 
akceptuje ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby 
o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w 
przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek 
pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to jak 
będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.  

Brak zmiany ustawień cookies oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookie.  

Innymi słowy, korzystając z naszej strony internetowej bez usuwania lub odrzucenia części lub 
wszystkich plików cookie, wyrażasz zgodę na umieszczanie przez nas na Twoim urządzeniu plików 
cookie, które nie zostały usunięte lub odrzucone. 

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookie z twardego dysku 
komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub 
ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych 
wyszukiwarkach: 

• Google Chrome Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > 

Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję. 

• Internet Explorer Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać 

odpowiednią opcję. 

• Mozilla Firefox Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję. 

• Opera Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią 

opcję. 

• Safari Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cookie Files Policy 

What is a "Cookie" file? 

Cookies are individual text files sent by visited websites and downloaded on the user's computer or 

mobile device. Cookies allow a website to remember your actions and preferences. The information 

contained in these files allows the information contained in them to be read only by the party that created 

them. Thus, the website cannot access other files on the user's computer. 

 

What does the Amway Global Business Services website use cookies for? 

The cookies used on the Amway Global Business Services website enable the appropriate 

personalization of the information displayed on it and the presentation of content tailored to the user's 

needs. They also allow you to measure user interaction on the website. 

We use cookies to customize and improve the way the website works, and to measure the effectiveness 

of the actions carried out on the website. 

Cookies allow us to additionally examine the preferences of users and thus improve the quality of our 

services. 

 

Examples of the use of cookies on the Amway Global Business Services website: 

• establishing, maintaining, and managing a user session as well as remembering language 

preferences and other settings on the Amway Global Business Services website 

• checking the identity of users who have applied for recruitment in the recruitment system 

available on the Amway Global Business Services website 

• measuring user traffic on websites using the Google Analytics code (more information can be 

found at: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl) and Adobe Analytics code 

(more information at http://www.adobe.com/privacy.html) 

• adapting the content placed on the website to the user's profile obtained based on the collected 

demographic data, i.e. data on the age and gender of the user 

• use of the probe mechanism examining user preferences, 

• remembering the lack of consent to display some content in the future, 

• measuring the effectiveness (conversion tracking) of actions carried out for Amway Global 

Business Services, e.g., in the Google advertising network, partner programs, affiliate networks. 

 

 



 

 

 

 

 

What cookies do we use? 

  

Two types of cookies can be used on the Amway Global Business Services website: 

• session - they remain on the user's device until they leave the website or turn off the software 

(web browser) 

• permanent - they remain on the user's device for the time specified in the file parameters or 

until they are manually deleted by the user. They are used to remember the user's preferences 

regarding the website. We use these cookies to analyze user behavior in order to determine the 

flow of visits to the website. These cookies enable us to deliver tailored advertising to you and 

measure the effectiveness of our website functions. 

Our website displays content from external entities, e.g., YouTube. 

To view third party content, you must first agree to their specific terms and conditions. Part of these 

terms is a cookie policy over which Amway Global Business Services has no control. If you do not view 

this type of content, third party cookies will not be installed on your device. 

Third parties on the Amway Global Business Services website: 

• YouTube - Terms of Use (youtube.com) 

• Facebook 

• Linkedin - User Agreement | LinkedIn 

• amway.appmanager.pl - Terms of use (amway.appmanager.pl) 

These entities may at any time change their terms of service, purpose and use of cookies, etc. 

 

Can I opt out of accepting cookies? 

Activities related to the storage and sending of cookies are handled by web browsers and are invisible 

to the user. Most of the browsers used accept cookies by default. However, the user can set the browser 

to be able to reject requests to store cookies altogether or selected cookies. This can be done using the 

settings in your browser. However, before you decide to change the default settings, remember that 

many cookies help to improve the convenience of using the website. Disabling cookies may affect the 

way our website is displayed in your browser. 

If you do not change the cookie settings, you accept the use of cookies. 

https://www.youtube.com/t/terms
https://www.facebook.com/legal/terms
https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement?
https://amway.appmanager.pl/page/cookies/


 

 

In other words, by using our website without deleting or refusing some or all cookies, you consent to us 

placing cookies on your device that have not been deleted or rejected. 

 

In most web browsers, you can: delete cookies from the computer's hard drive (from the browser 

settings), block all sent cookies or set a warning before saving them on the disk. 

Below we show how to change cookie settings in the most popular search engines: 

• Google Chrome Menu> Settings> Show advanced settings> Privacy> Content settings> 

Cookies - select the appropriate option. 

• Internet Explorer Menu> Tools> Internet Options> Privacy - select the appropriate option. 

• Mozilla Firefox Menu> Options> Privacy> History - select the appropriate option. 

• Opera Menu> Preferences> Advanced> Cookies - select the appropriate option. 

• Safari Menu> Preferences> Privacy> Cookies - select the appropriate option. 

 

 

 

 

 


