POLITYKA PLIKÓW COOKIE

INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYWANIA PLIKÓW COOKIE
Nasze witryny wykorzystują pliki cookie w celu odróżnienia danego użytkownika od innych
użytkowników. Pomaga to w zapewnieniu optymalnego przeglądania naszych witryn, a także
umożliwia nam ich doskonalenie. Dalsze przeglądanie naszych witryn oznacza akceptację
polityki plików cookie.
Plik cookie to mały plik zawierający litery i liczby, który przechowujemy w przeglądarce lub
na dysku twardym komputera użytkownika po uzyskaniu jego zgody. Pliki cookie zawierają
informacje przekazywane na twardy dysk komputera użytkownika.
Podczas odwiedzin naszej witryny możemy używać następujących rodzajów plików cookie:
•

Pliki cookie bezwzględnie konieczne - pliki cookie wymagane do działania naszych
witryn. Obejmują one na przykład pliki cookie pozwalające na zalogowanie się do
bezpiecznych obszarów naszych witryn lub używanie koszyka zakupowego.

•

Pliki cookie analityczne/wydajnościowe - pozwalają rozpoznać i policzyć ilość
odwiedzających oraz sprawdzić obszary witryn, po których się poruszają. Pomaga to
usprawnić działanie naszych witryn, na przykład przez pozwolenie użytkownikom na łatwe
znalezienie tego, czego szukają.

•

Pliki cookie funkcjonalne - służą do rozpoznania użytkowników przy ponownych
odwiedzinach naszych witryn. Pozwala to na spersonalizowanie zawartości, powitanie
użytkownika po imieniu i zapamiętanie jego preferencji (na przykład wybór języka
i regionu).

•

Pliki cookie do targetowania - pliki cookie, które rejestrują odwiedziny naszych witryn,
odwiedzane strony oraz kliknięte łącza. Wykorzystujemy te informacje, aby dopasować
nasze witryny i treści reklam na nich umieszczanych do zainteresowań użytkownika.
W tym celu możemy także udostępniać te informacje stronom trzecim.

Szczegóły dotyczące poszczególnych używanych przez nas plików cookie oraz celów ich
użytkowania znajdują się w tabeli poniżej:

Plik cookie

Nazwa

Cel

Czas
wygaśnięcia

Zapisuje stany użytkowników na
poszczególnych podstronach

Sesja

Pliki cookie bezwzględnie konieczne
JSESSIONID
(nr-data.net)

JSESSIONID

Pliki cookie analityczne/wydajnościowe
_ga

_ga

Funkcja Google Analytics:

2 lata

_gat

_gat

Używana do rozróżniania

Sesja

_gid

_gid

użytkowników.

Sesja

ads/ga-audiences

Pliki używane przez funkcję Google
AdWords mające na celu wejście

Pliki cookie funkcjonalne
ads/ga-audiences

w interakcję z użytkownikami, którzy
ads/user-lists/#

potencjalnie mogą stać się klientami,
w oparciu o ich zachowanie w różnych

ads/user-lists/#

Sesja

witrynach internetowych.
Pliki używane do wysyłania do Google
Analytics danych dotyczących
urządzenia i zachowania użytkownika.

zebrać

zebrać

datadome

kameleoonTrackingTimes

datadome
koszyk zakupowy
IPH
kameleoonTracking
Times

visit.gif

visit.gif

t2s-p

t2s-p

1 rok

t2sRecoCalled

t2sRecoCalled

Sesja

t2s-userId

t2s-userId

1 rok

koszyk zakupowy IPH

Służą do śledzenia użytkownika na
poziomie urządzeń
i kanałów marketingowych.

Sesja

1 rok
4166 dni
Te pliki zapamiętują wybory
dokonane przez użytkowników, aby
ułatwić im korzystanie z witryny.

Sesja
Sesja

Pliki cookie do targetowania
c

Rejestruje zanonimizowane dane

Sesja

khaos

użytkowników, takie jak adres IP,

1 rok

put_#

lokalizację geograficzną, odwiedzone

29 dni

rpb

witryny, reklamy, które użytkownik

29 dni

rubiconproject.com

kliknął, mając na celu optymalizację
wyświetlania reklam w oparciu o

rpx

działania użytkownika w witrynach
korzystających z tej samej sieci
reklamowej.
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29 dni

IDE

doubleclick.net

test_cookie

doubleclick.net

Pliki używane przez funkcję Google
DoubleClick do rejestrowania
i raportowania działań użytkownika
witryny po zobaczeniu lub kliknięciu
reklamy, mające na celu mierzenie
skuteczności reklamy oraz
dostarczanie użytkownikowi reklam
specjalnie dla niego.
Plik
sprawdzający, czy
przeglądarka użytkownika obsługuje
pliki cookie.

2 lata

Sesja

Uwaga: niektóre z używanych plików cookie należą do stron trzecich, które nie są naszą
własnością i nad którymi nie mamy kontroli, np. _dvp, _dvs, csc-event. Kontrolę nad
ustawieniami tych plików cookie ma dana strona trzecia.
Aby zablokować pliki cookies, należy włączyć odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki
pozwalającą na zablokowanie niektórych lub wszystkich plików cookie. Należy to zrobić
w ustawieniach wszystkich używanych przeglądarek. Jednak w przypadku zablokowania
w przeglądarce wszystkich plików cookie (również koniecznych) dostęp do niektórych części
naszych witryn może być ograniczony.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do naszej polityki plików cookie. Wszelkie
takie zmiany będą publikowane w tym dokumencie i wejdą w życie w trybie natychmiastowym.
Dalsze korzystanie z naszych witryn oznacza zgodę na wprowadzone zmiany.
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