PLIKI COOKIES
Nasza witryna korzysta z Plików Cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli małych plików zapisujących na
Twoim urządzeniu, będącym urządzeniem końcowym, przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych. W plikach tych zawarte są różnego rodzaju informacje, niezbędne do prawidłowego
działania strony. Pozwalają one na odczytanie informacji o użytkowniku tylko temu podmiotowi
który utworzył pliki. Zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich
przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te nie służą identyfikacji
użytkowników lecz identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron
internetowych. Pozwalają, np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę. Pozyskiwane
dane nt. aktywności użytkowników wykorzystywane są przez Administratora na prowadzenie analiz
rynkowych oraz statystycznych. Przede wszystkich pliki cookies dają Administratorowi możliwość
do zapoznania się z preferencjami osób korzystających ze strony internetowej, co pozwala na
zrozumienie zachowań i zainteresowań użytkowników oraz ulepszenie działalności administratora
tak, aby zaprezentować użytkownikom reklamę czy naszą ofertę dostosowaną do oczekiwań i
upodobań użytkownika. Zachowane w przeglądarce dane mogą być wykorzystywane przy kolejnych
odwiedzinach użytkowania Internetu.
Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika witryny pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Humana Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, przy pl. Konesera 6 lokal B3, 03-736 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463443, której akta
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP 5272694019, REGON 146687877.
Cele dla których korzystamy z Plików Cookies
Korzystamy z Plików Cookies do:
– komunikacji serwera internetowego z przeglądarką, dostosowania zawartości strony, w
szczególności rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz zwiększenia użyteczności oraz
personalizacji i indywidualnych preferencji Użytkownika odwiedzającego strony
internetowej (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści),
– utrzymania sesji Użytkownika,
– badania statystyk dotyczących ruchu na stronie internetowej oraz sprawdzenia źródła ruchu,
– ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej.
– umożliwienia polecania produktów związanych z tymi, które mogą potencjalnie
zainteresować użytkownika
– umożliwienia korzystania z kont serwisowych.
Jak długo korzystamy z Plików Cookies
Wykorzystujemy pliki tzw. sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe pozostające na
urządzeniu końcowym Użytkownika aż do momentu wylogowania ze strony internetowej bądź
wyłączenia przeglądarki internetowej; wówczas usuwane są w sposób automatyczny. Pliki Cookies
stałe to pliki pozostając na urządzeniu Użytkownika przez okres określonych w parametrach tych
plików albo co czasu ich usunięcia przez Użytkownika z urządzenia końcowego.
Z jakich Plików Cookies korzystamy?
Ponadto Administrator korzysta z następujących rodzajów Plików cookies:
• cookies_accepted - niezbędne/funkcjonalne (sprawdzają i zapisują czy możliwy jest zapis
plików cookies)
•

wordpress_test_cookie - niezbędne/funkcjonalne (sprawdzają i zapisują czy możliwy jest
zapis plików cookies

•

ct-ultimate-gdpr-cookie - niezbędne (zapisują indywidualne ID sesji )

•

PHPSESSID - niezbędne (zapisują indywidualne ID sesji)

•

gdpr_settings – funkcjonalne (zachowują ustawienia przechowywania plików cookies)

• pum-320 - funkcjonalne (używane do wyświetlania pop-up'ów)
Pliki cookies własne służą do zarządzania ustawieniami pozostałych plików cookie oraz do
zarządzania sesją, oraz są niezbędne do prawidłowego działania strony.
Korzystamy z plików cookies podmiotów trzecich, z którymi współpracujemy, co dla użytkowników
oznacza, że mogą być zapisywane na urządzeniu użytkownika lub jego przeglądarce także pliki
cookies tych podmiotów. W takim przypadku podmiot ten może stać się administratorem danych
osobowych użytkownika. Korzystamy z następujących plików podmiotów trzecich:
piki Google Analytics- służące do pomiaru ruchu na stronie oraz targetowania reklam,
_ga
_gid
_gat
Jakie prawa przysługują użytkownikowi?
Używane przez nas Pliki cookies nie są szkodliwe. Użytkownik może sprzeciwić się używanym przez
nas Plikom, jednak dla prawidłowego funkcjonowania witryny zalecane jest ich pozostawienie na
urządzeniu. Osoba Użytkownik ma prawo do zarządzania wyrażona zgodą na korzystanie z Plików
Cookies, do ich zablokowania lub usunięcia. Aby skorzystać z tych uprawnień, należy zmienić
ustawienia przeglądarki internetowej.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny mogą być
wykorzystywane przez podmiot współpracujący przy obsłudze strony internetowej wyłącznie dla
celów związanych z korzystaniem z portalu.

