Polityka Cookies strony internetowej Secawo

Na naszej stronie internetowej www.secawo.pl korzystamy z technologii plików cookies
(„ciasteczka”) i podobnych technologii.
Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle
zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe
informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
Pliki cookies, które używamy na naszej stronie internetowej można podzielić na następujące
kategorie:
-

pliki niezbędne, które są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej,
umożliwiające użytkownikom korzystanie z dostępnych na niej usług.

-

pliki funkcjonalne, które pozwalają nam dostosować stronę internetowej do potrzeb
użytkownika poprzez zapamiętanie jego preferencji oraz wyborów. W szczególności
należą do nich pliki przechowujące preferencje użytkownika, jego ustawienia
regionalne oraz stan uwierzytelnienia;

-

pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy
zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych
i anonimowych informacji statystycznych;

-

pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników
naszej strony internetowej i informować ich o usługach jakie oferujemy online;

-

pliki inne, których cel jest opisany w tabeli poniżej. Pozwalają nam one np. na
zapisanie treści konwersacji z Tobą, która odbyła się za pośrednictwem naszej strony
internetowej.

Korzystamy z wtyczek społecznościowych i narzędzi reklamowych Google oraz Facebooka.
Oznacza to, że - w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody - informacje
o korzystaniu z naszej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które
zostały przekazane przez Ciebie do Google lub Facebooka albo które zostały zebrane
w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej
przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności
(odpowiednie linki znajdują się w tabeli poniżej).
Odwiedzając witryny w domenie www.secawo.pl następujące pliki cookies firm trzecich
mogą być zapisane na twoim komputerze lub urządzeniu:

Typ pliku

Cel

Czas
przechowywani
a

Marketingowy i
remarketingowy

Ten plik cookie jest
wykorzystywany przez Facebooka
w celu dostarczania reklam, gdy po
odwiedzeniu naszej strony
internetowej użytkownik odwiedza
Facebooka lub platformę cyfrową
obsługiwaną przez reklamy
Facebooka. Szczegółowe
informacje znajdziesz w polityce
prywatności Facebooka.

3 miesiące

Funkcjonalny

Ten plik cookie jest ustawiany przez
doubleclick.net w celu określenia
czy przeglądarka użytkownika
obsługuje pliki cookie. Szczegółowe
informacje znajdziesz w polityce
prywatności Google.

15 minut

Marketingowy i
remarketingowy

Ten plik cookie jest
wykorzystywany do stworzenia
profilu opartego na
zainteresowaniach użytkownika i
wyświetlania mu
spersonalizowanych reklam.
Szczegółowe informacje znajdziesz
w polityce prywatności Google.

6 miesięcy

_gcl_au

Statystyka i analityka

Ten plik cookie jest
wykorzystywany przez Google
Analytics do zrozumienia interakcji
użytkownika z witryną.
Szczegółowe informacje znajdziesz
w polityce prywatności Google.

3 miesiące

_fbc

Marketingowy i
remarketingowy

Nazwa

_fbp

test_cookie

NID

Gdy użytkownik klika reklamę na
Facebooku, link czasami zawiera
parametr zapytania fbclid. Gdy
użytkownik trafia na docelową
witrynę, jeśli witryna ma piksel
Facebooka, który wykorzystuje
własne pliki cookie, piksel
automatycznie zapisuje parametr
zapytania fbclid w pliku cookie _fbc
dla tej domeny witryny. Zobacz
Informacje o ustawieniach plików

30 dni

cookie dla Twojego Facebook Pixel,
aby uzyskać informacje na temat
własnych ustawień plików cookie.

CONSENT

Marketingowy i
remarketingowy

Przechowuje preferencje
reklamowe usługi Google Network
służące do lepszego kierowania
reklam.

_gid

Statystyka i analityka

Ten plik cookie jest instalowany
przez Google Analytics. Plik cookie
służy do przechowywania
informacji o tym, w jaki sposób
odwiedzający korzystają ze strony
internetowej i pomagają w
tworzeniu raport analityczny o tym,
jak działa witryna. Zebrane dane, w
tym liczba odwiedzający, źródło, z
którego przybyli z i odwiedzanych
stron w sposób anonimowy
Formularz.

_ga

Statystyka i analityka

Ten plik cookie jest trwałym
narzędziem Google Analytics plik
cookie, który służy do rozróżniania
unikalnych użytkowników.

__hstc

Niezbędny

To jest główny plik cookie do
śledzenia odwiedzających. Zawiera
domenę, utk, początkowy znacznik
czasu (pierwsza wizyta), ostatni
znacznik czasu (ostatnia wizyta),
aktualny znacznik czasu (ta wizyta)
i numer sesji (przyrosty dla każdej
kolejnej sesji.

wp-settingstime

Niezbędny

WordPress ustawia również kilka
plików cookie wp-settings-{time}[UID]. Numer na końcu to Twój
indywidualny identyfikator
użytkownika z tabeli bazy danych
użytkowników. Służy do

30 dni

dostosowywania widoku interfejsu
administratora, a być może również
interfejsu głównej witryny.

hubspotutk

Statystyka i analityka

Ten plik cookie służy do śledzenia
tożsamości odwiedzającego. Ten
plik cookie jest przekazywany do
HubSpot po przesłaniu formularza i
używany podczas deduplikacji
kontaktów.

Możemy jeszcze korzystać z innych cookies na naszej stronie, mianowicie:
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Wiele przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy naszej strony internetowej mogą
dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w tym zablokować
automatyczną obsługę plików cookies bądź wymóc komunikowanie każdorazowego
zapisania plików cookies w urządzeniu użytkownika. Zapisywanie plików cookies możesz
wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną
internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:
-

Google Chrome

-

Safari

-

Mozilla Firefox

Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach
internetowych znajdziesz na stronach ich producentów. Informacje o plikach cookie, w tym
jak sprawdzić pliki cookie zapisane na urządzeniu, jak nimi zarządzać i jak je usuwać,
dostępne są m.in. na stronie https://jakwylaczyccookie.pl/.

