Polityka Deutsche Bank Polska S.A. dotycząca plików cookies
(„Polityka Plików Cookies”)
Niniejsza Polityka Plików Cookies dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych („Serwis”), których
operatorem jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa (dalej
„Bank”).
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym używanym przez Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym używanym przez Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu tj. Bank.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania
ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Uwaga: powyższe dotyczy systemów bankowości internetowej: db easyNET, db powerNET, db Makler oraz db
WEB Faktor, dla których konieczne jest akceptowanie plików cookies pochodzących z tych systemów. Pliki
cookies stosowane w/w systemach wykorzystywane są w celu ustanowienia i utrzymania sesji użytkownika.
Niezakłócone korzystanie z w/w systemów możliwe jest jedynie przy udziale plików cookies.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
używanym przez Użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
b) „stałe” (persistent cookies) - przechowywane są w urządzeniu końcowym używanym przez Użytkownika przez
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające
pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
Serwisu,
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich
zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym używanym przez Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą
zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
używanym przez Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej oraz
na
stronie
przygotowanej
przez
Związek
Pracodawców
Branży
Internetowej
IAB
Polska:
www.wszystkoociasteczkach.pl.
10. Opis blokowania lub ograniczenia plików cookies w przykładowych przeglądarkach:
Mozilla Firefox

Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia
należy:
a) Na górze okna przeglądarki wybierz opcję „Narzędzia”, następnie „Opcje”.
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP: 676-01-07-416.
www.deutschebank.pl
1/2

WZ/2015/08/14 v. 1.1



b)
c)
d)
e)

Wybierz panel „Prywatność”.
Z menu rozwijanego elementu Program Firefox, wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę plików cookies.
Wybierz okres przechowywania plików cookies:
 Przechowuj: aż wygasną – pliki cookies zostaną usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana
przez witrynę wysyłającą pliki cookies.
 Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – pliki cookies przechowywane na komputerze będą usuwane
przy zamknięciu przeglądarki.
 Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać pliki cookies, przeglądarka
wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie ich przechowywania.

Link do instrukcji zarządzania plikami cookies: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka


Google Chrome

a)
b)
c)
d)
e)

Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
Wybierz „Ustawienia”.
Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony.
W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
W sekcji „Pliki cookies” wybierz wymagane ustawienia dla plików cookies.

Link do instrukcji zarządzania plikami cookies:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&ref_topic=3421433


Microsoft Internet Explorer

Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują
pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
a) W oknie przeglądarki kliknij przycisk „Narzędzia”, a następnie kliknij polecenie „Opcje internetowe”.
b) Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby
zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a
następnie kliknij przycisk OK.
Aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny" i wybrać własne ustawienia dla
witryn.
Link do instrukcji zarządzania plikami cookies: http://support2.microsoft.com/kb/278835/pl


Safari

Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność. W przypadku zmiany sposobu akceptowania plików
cookie i danych witryn: Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn:
a) Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików
cookie oraz innych danych na Twoim Macu. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie.
b) Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny.
Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym
podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.
c) Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari
używa istniejących plików cookie, aby ustalić, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona.
Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania na Macu plików cookie i innych danych
witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn.
d) Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki
cookie oraz inne dane na Twoim Macu.
11. W przypadku pytań dotyczących polityki plików cookies prosimy o kontakt na adres: info.db@db.com.
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12. Wszelkie zmiany zapisów polityki będą ogłaszane poprzez zmianę niniejszego tekstu.
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