
Polityka prywatności i plików „cookie” 

1. Wykorzystywanie danych osobowych. 

Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. pragnie poinformować, iż zwraca 

szczególną uwagę na prywatność użytkowników serwisu internetowego 

https://www.pocztylion-arka.pl/. Ochrona danych osobowych użytkowników ma niezwykle 

istotne znaczenie zarówno dla działalności Pocztylion-Arka Powszechnego Towarzystwa 

Emerytalnego S.A., jak i Otwartego Funduszu Emerytalnego Pocztylion oraz Dobrowolnego 

Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus.  

Naszym celem jest dbać o bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych, 

zabezpieczając je przed dostępem nieupoważnionych osób, a także przed ich przetwarzaniem 

z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.  

Zapewniamy wszystkim użytkownikom możliwość realizacji uprawnień wynikających z 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności stwarzamy 

możliwość wglądu do własnych danych, aktualizacji danych, a także ich usunięcia, jak 

również wniesienia sprzeciwu w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie o 

ochronie danych osobowych., a od dnia 25 maja 2018 r. zapewniać będziemy możliwość 

realizacji uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Naszym użytkownikom pozostawiamy możliwość udzielenia zgody na przetwarzanie ich 

danych w celach marketingowych związanych z produktami, a także cofnięcia tejże zgody w 

każdym czasie.  

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników w związku z 

korzystaniem ze strony internetowej https://www.pocztylion-arka.pl/ określa Regulamin 

Korzystania z Usług Elektronicznych Świadczonych przez Pocztylion - Arka Powszechne 

Towarzystwo Emerytalne S.A., a w przypadku korzystania z Portalu Klienta OFE 

Pocztylion/DFE Pocztylion Plus (dalej „Portal Klienta”) Regulamin Korzystania z Portalu 

Klienta OFE Pocztylion/DFE Pocztylion Plus. 

 

2. Wykorzystanie „ciasteczek” (plików typu „cookie”). 

2.1. Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, iż w celu 

prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego oraz świadczenia usług na 

najwyższym poziomie serwis internetowy www.pocztylion-arka.pl wykorzystuje tzw. 

„cookies”.   

2.2. „Cookies” są to małe pliki tekstowe zawierające dane zapisywane w momencie 

odwiedzenia strony internetowej, przechowywane w urządzeniach końcowych 

użytkowników (np. komputerach), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.  

2.3. Pliki „cookies” wykorzystywane w naszym serwisie internetowym nie przechowują 

żadnych danych osobowych i adresowych ani innych informacji zebranych od 

użytkowników, które pozwoliłyby na ich personalną identyfikację. 

https://www.pocztylion-arka.pl/
https://www.pocztylion-arka.pl/
https://www.pocztylion-arka.pl/pdf/regulamin_korzystania_z_uslug_Pocztylion-Arka.pdf
https://www.pocztylion-arka.pl/pdf/regulamin_korzystania_z_uslug_Pocztylion-Arka.pdf
https://www.pocztylion-arka.pl/pdf/regulamin_korzystania_z_uslug_Pocztylion-Arka.pdf
https://www.pocztylion-arka.pl/pdf/regulamin_korzystania_z_Portalu_WWW.pdf
https://www.pocztylion-arka.pl/pdf/regulamin_korzystania_z_Portalu_WWW.pdf


2.4. W serwisie www.pocztylion-arka.pl stosowane są pliki „cookies":  

 „stałe” – tj. pliki, które pozostają w urządzeniu użytkownika przez czas określony 

w parametrach plików „cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez 

użytkownika, 

 „sesyjne” – tj. pliki tymczasowe, które pozostają w urządzeniu użytkownika do 

momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). 

2.5. Serwis internetowy korzysta z „cookies” własnych oraz z „cookies” podmiotu trzeciego – 

w związku z korzystaniem z Google Analytics tj. usługi analizy oglądalności stron 

internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics korzysta 

bowiem z własnych plików „cookie” do śledzenia działań użytkowników witryny. Pliki 

„cookie” wykorzystywane przez Google legitymują się własną polityką prywatności. 

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Google. 

2.6. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookie”: 

Nazwa 

„cookie” 

Rodzaj 

„cookie” 

Okres przechowywania 

„cookie” 
Zastosowanie 

Cookies www.pocztylion-arka.pl 
(wraz z podstronami z wyłączeniem stron Portalu Klienta) 

__utma stały 2 lata 
Plik Google Analytics: 

wykorzystywany do rozróżniania 

użytkowników i sesji.  

__utmb stały 30 minut 
Plik Google Analytics:  

wykorzystywany do określenia 

nowych sesji/wizyt.  

__utmc sesyjny  do końca wizyty 

Plik Google Analytics:  

wykorzystywany do określenia 

czasu wizyty/przebywania na 

stronie.  

__utmt sesyjny 10 minut 

Plik Google Analytics: służy do 

przetwarzania zapytań 

użytkowników oraz generowania 

danych statystycznych 

__utmz stały 6 miesięcy 

Plik Google Analytics:  przechowuje 

informacje o źródle ruchu, 

informuje skąd trafił na stronę 

użytkownik.  

__utmv stały 2 lata 

Plik Google Analytics: kodujący 

daną sesję użytkownika, 

wykorzystywany w celu analizy 

zachowań na stronie.  

ASP.NET_

SessionId 
sesyjny  do końca wizyty 

Ten plik rozpoznaje sesję 

użytkownika podczas trwania 

wizyty na stronie. 

 

http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
http://www.pocztylion-arka.pl/


Cookies w Portalu Klienta 
(www.portal.pocztylion-arka.pl wraz z podstronami)  

_gat stały 1 minuta 
Plik Google Analytics: 

wykorzystywany do ograniczenia 

częstotliwości żądań 

_gid stały 1 dzień 
Google Analytics: wykorzystywany 

do rozróżniania użytkowników i 

sesji 

_ga stały 2 lata 
Plik Google Analytics: 

wykorzystywany do rozróżniania 

użytkowników i sesji. 

__pczt-ci stały; 1 rok 
Plik przechowuje informację o akcji 

użytkownika w obszarze bannera 

informującego o cookies. 

JSESSIONID sesyjny do końca wizyty Plik rozpoznaje sesję użytkownika 

podczas trwania wizyty na stronie. 

 

2.7. Pliki „cookies” są wykorzystywane w naszym serwisie internetowym pod warunkiem 

wyrażenia przez użytkownika zgody.  

Zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym zgoda może zostać wyrażona poprzez 

odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu 

końcowym użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, wykorzystywanej 

przez użytkownika do przeglądania serwisu internetowego.  

Jeżeli oprogramowanie, w szczególności przeglądarka internetowa, z którego korzysta 

użytkownik jest skonfigurowane, w sposób umożliwiający obsługę plików „cookie”, jest 

to równoznaczne z udzieleniem przez użytkownika zgody na wykorzystywanie przez 

serwis internetowy www.pocztylion-arka.pl plików „cookie” – zgoda w trybie art. 173 

ust. 2 Prawa Telekomunikacyjnego.  

2.8. Jeśli użytkownik uzna, że nie odpowiada mu stosowanie plików „cookie” w naszym 

serwisie internetowym może za pomocą odpowiedniej konfiguracji oprogramowania (w 

szczególności ustawień przeglądarki) odmówić zgody na ich stosowanie.  

2.9. Użytkownik może także w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej 

wcześniej zgody na wykorzystywanie plików. Istnieje także możliwość wykasowania 

przez użytkownika w każdej chwili plików „cookies” zapisanych na urządzeniu 

końcowym przez nasz serwis. 

2.10. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki „cookies” - dopuszcza 

zapisywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika.  Jak wskazano 

wyżej użytkownik może jednak zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”. 

Ustawienia te mogą zostać zmienione w różny sposób m.in. aby przeglądarka całkowicie 

blokowała pliki „cookie” lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku „cookie” w 

urządzeniu końcowym użytkownika. 

2.11. Poniżej dla ułatwienia opisano przykładowy sposób wyłączania „cookies” w wybranych 

przeglądarkach internetowych: 

http://www.portal.pocztylion-arka.pl/


 W przeglądarce Internet Explorer należy wybrać w menu głównym „Narzędzia > 

„Opcje internetowe” > "Prywatność", a następnie suwakiem ustawić poziom w 

pozycji najwyższej.   

  W przeglądarce Mozilla Firefox należy wybrać w menu głównym „Narzędzia > 

Opcje > Prywatność”, a następnie uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał 

ustawień użytkownika”, o ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pola 

„Akceptuj ciasteczka”. 

 W przeglądarce Google Chrome należy wybrać w menu głównym menu 

„Ustawienia > Opcje > Dla zaawansowanych” w sekcji „Prywatność”, kliknąć w 

przycisk „Ustawienia treści” i wybrać „Blokuj wszystkie”. 

 W przeglądarce Opera należy wybrać w menu głównym  „Narzędzie > Preferencje > 

Zaawansowane”, o ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pola 

„Ciasteczka”. 

 W przeglądarce Safari wybierz opcję „Akceptuj cookie” a następnie ustawienie: 

„Nigdy”. 

Szczegółowe informacje, znaleźć można na stronach producentów przeglądarek. 

2.12. Pragniemy jednak wskazać, iż ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć 

na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie internetowym. 

3. Wtyczki serwisów społecznościowych.  

Na stronach serwisu umieszczone są wtyczki serwisów społecznościowych umożliwiające np. 

podzielenie się treścią w wykorzystywanym serwisie społecznościowym. Podczas korzystania 

z wtyczek serwisów społecznościowych, informacje mogą zostać przesyłane do operatora 

serwisu społecznościowego. Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. nie 

ma wpływu na zakres danych gromadzonych przez wtyczki serwisów społecznościowych. 

Nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoim koncie serwisu społecznościowego, 

może być możliwe przesłanie przez wtyczkę społecznościową, danych do operatora serwisu 

społecznościowego.  

W serwisie wykorzystywane są wtyczki następujących serwisów społecznościowych:  

Facebook: Więcej informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, a także 

przetwarzania i wykorzystywania ich przez Facebook odnaleźć można pod adresem 

https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Twitter: Więcej informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, a także 

przetwarzania i wykorzystywania ich przez Twitter odnaleźć można pod adresem 

https://twitter.com/privacy 

Google+: Więcej informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, a także 

przetwarzania i wykorzystywania ich przez Google odnaleźć można pod adresem 

https://www.google.com/intl/pl/policies/terms/regional.html 

 

Data ostatniej modyfikacji polityki: 28 marca 2018 r. 


