Polityka Cookies
Firma NUTRICIA Polska pragnie wykazywać się otwartością i przejrzystością co do sposobu, w jaki
używamy plików cookies i tego, co to dla Państwa oznacza. Niektóre używane przez nas pliki cookies
są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej, ale są też pliki cookies, z których mogą
Państwo zrezygnować albo które mogą Państwo zablokować. Więcej szczegółów poniżej w dziale
„Dlaczego używamy plików cookies?”.
Staramy się Państwu udzielić wystarczających informacji na temat używanych przez nas plików
cookies, aby umożliwić Państwu dokonanie świadomego wyboru informacji, których chcą nam
Państwo udzielić.
W razie dalszych pytań lub uwag, prosimy o kontakt za pośrednictwem serwis@nutriciamedyczna.pl.
Czym są pliki cookies?
Plik cookie to niewielki plik zachowany na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym. Posiada on
unikalny identyfikator przypisany do Państwa urządzenia i umożliwia stronie internetowej
zapamiętywanie Państwa działań i preferencji (takich jak lokalizacja, język, rozmiar czcionki oraz inne
preferencje co do wyświetlania) w czasie. W ten sposób nie muszą Państwo ponownie wpisywać
informacji za każdym razem, gdy wracają na stronę internetową lub przeglądają stronę po stronie.
Pliki cookies mogą także pomóc dostosować proces przeglądania przez Państwa stron.
Nie wszystkie pliki cookies zawierają informacje osobowe, ale jeśli je zawierają, będziemy traktować
te informacje jako dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności. Informacje zawarte w plikach
cookies traktujemy również jako dane osobowe, gdy są powiązane z Państwa kontem lub innymi
danymi kontaktowymi.
Rodzaje plików cookies
Istnieją dwie ogólne kategorie plików cookies: trwałe i sesyjne. Trwałe pliki cookies pozostają na
Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte ręcznie albo automatycznie. Sesyjne pliki cookies
pozostają na Państwa urządzeniu, dopóki nie zamkną Państwo swej przeglądarki, kiedy to są
automatycznie usuwane.
Dlaczego używamy plików cookies?
Ogólnie rzecz biorąc, możemy używać plików cookies z kilku powodów:
•

Niezbędne pliki cookies, które są niezbędne, aby strona internetowa działała i aby umożliwić
Państwu korzystanie ze świadczonych przez nas usług;

•

Pliki cookies analityczne, które zbierają dane na temat korzystania z naszej strony
internetowej i jej działania. Wykorzystujemy te informacje, aby ulepszać nasze produkty i
usługi internetowe.

•

Pliki cookies personalizujące, których używamy, aby spersonalizować i zoptymalizować
Państwa korzystanie z naszej strony internetowej. Pliki te gromadzą informacje na temat
dokonywanych przez Państwa wyborów dotyczących np. wielkości tekstu, języka oraz
rozdzielczości ekranu.

•

Pliki cookies targetujące, które są zamieszczane przez osoby trzecie w celu świadczenia
dodatkowych usług (np. pliki cookies mediów społecznościowych) lub w celach reklamowych.

Poniżej znajdą Państwo dalsze informacje na temat rodzajów używanych przez nas plików cookies.

Niezbędne pliki cookies
Są nam potrzebne, aby oferować Państwu właściwie działającą stronę internetową, która umożliwia
Państwu korzystanie ze świadczonych przez nas usług.
Jeśli te pliki zostaną zablokowane, nie będą Państwo mogli korzystać z naszej strony internetowej.
Lista niezbędnych plików cookies

Cel

Rodzaj zbieranych danych

Nazwa pliku cookie

Jak długo jest
przechowywany
plik cookie?

Prv, prvfd

9 lat

Niezbędne

Zestaw naszych plików
Cookies, które służą nam
do zbierania informacji o
źródłach ruchu na naszych
witrynach,
przechowywania
informacji o preferencjach
Użytkownika dotyczące
ustawień naszych
serwisów,personalizowania
serwisów w zależności od
zachowania i preferencji
Użytkowników,
przechowywania
informacji o zgodzie lub
sprzeciwie na politykę
Cookies, monitorowania
bezpieczeństwa sesji i
wydajność witryny.

PHPSESSID

Sesyjne

Pliki cookies analityczne i związane z wydajnością
Pliki te pomagają nam mierzyć natężenie ruchu, aby ustalić, które obszary naszej strony internetowej
były odwiedzane. Wykorzystujemy to, aby badać zwyczaje osób odwiedzających
w celu udoskonalania naszych produktów i usług internetowych. Możemy rejestrować adresy IP (czyli
adresy elektroniczne komputerów podłączonych do Internetu), aby analizować trendy,
administrować stroną internetową, śledzić ruchy użytkowników oraz gromadzić ogólne informacje
demograficzne.
Pliki te nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i zawsze będziemy prosić o Państwa
zgodę przed ich umieszczeniem. Mogą Państwo wycofać swą zgodę w każdej chwili. Dalsze
informacje – „Państwa preferencje” poniżej.

Lista plików cookies analitycznych i związane z wydajnością

Cel

Analityka

Rodzaj zbieranych
danych
Google Analytics to
narzędzie analityczne,
które pomaga
analizować zachowania
Użytkowników
stroninternetowych.
Google Analytics
gromadzi informacje
anonimowo, co nie
pozwala na
identyfikacje
poszczególnych osób.
Google Analytics
wykorzystuje własny
zestaw plików cookie
do śledzenia interakcji
odwiedzających
witrynę osób. Pliki te są
wykorzystywane do
przechowywania
informacji takich jak
czas wizyty, skąd
pochodzi ruch i które
podstrony użytkownicy
przeglądają.
•

Dane
techniczne
cookie Google
Analytics

•

Polityka
prywatności
Google

•

Rodzaje plików
cookie
używanych
przez Google

Nazwa pliku cookie

Jak długo jest
przechowywany
plik cookie?

_dc_gtm_UA-#

Sesyjne

_gid

Sesyjne

_ga

2 lata

_gat

Sesyjne

collect

Sesyjne

_utma

2 lata

_utmb

Sesyjne

_utmc

Sesyjne

_utmz

6 miesięcy

_gac_UA-#

3 miesiące

_gat_UA-#

Sesyjne

_gat_rollupTrack er

Sesyjne

utmx

18 miesięcy

Google Optimize to
narzędzie służące do
modyfikacji stron
internetowych w czasie
rzeczywistym i badania
rekcji Użytkowników na
wprowadzane zmiany.
Pliki cookie pozwalaj
przypisać Użytkownika
do konkretnej grupy,
dzięki czemu przy
powrocie na stronę
poddaną zmianie nie
będzie każdorazowo
wyświetlana inna treść,
czy układ elementów.
Dzięki Google Optimize
jesteśmyw stanie
oprawiać
doświadczenia wiązane
z nterakcjami z
naszymi stronami
internetowymi.
Technologia ta,
częściowo bazuje na
cookies Google
Analytics, w celu
prawidłowego
identyfikowania
Użytkowników serwisu.
•

Dane
techniczne
cookie Google
Analytics

•

Polityka
prywatności
Google

•

Rodzaje plików
cookie
używanych
przez Google

utmxx

18 miesięcy

Pliki cookies do personalizacji
Pliki te umożliwiają nam rozpoznawanie Państwa komputera i witanie Państwa przy każdej wizycie na
naszej stronie internetowej bez konieczności rejestracji lub logowania.
Pliki te nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, lecz ułatwiają korzystanie z niej.
Zawsze będziemy prosić o Państwa zgodę przed ich umieszczeniem. Mogą Państwo wycofać swą
zgodę w każdej chwili. Dalsze informacje – patrz w punkcie „Państwa preferencje” poniżej.
Lista plików cookies do personalizacji

Cel

Rodzaj zbieranych
danych

Nazwa pliku cookie

Jak długo jest
przechowywany
plik cookie?

Act, c_user, datr, pl,
presence, sb, wd, xs

Sesja,do 2 lat

APISID

2 lata

PREF

8 miesięcy

SAPISID

2 lata

CONSENT

19 lat

SID

2 lata

SSID

2 lata

GPS

1 godzina

VISITOR_INFO1_LIVE

6 miesięcy

YSC

Sesyjne

HSID

2 lata

Dane dla integracji
serwisu z widgetem
Facebook.
•

•

Personalizacja

Polityka
Cookies
Facebook
Polityka
Prywatności
Facebook

YouTube platforma
wideo udostępniająca
możliwość osadzania
(embedowania)
filmów na stronach
trzecich. Film fizycznie
jest na serwerach
YouTube, dlatego
strona, na której film
jest osadzony musi się
połączyć z
zewnętrznym
serwerem. W celu
monitorowania gdzie
film jest osadzony,
pomiaru interakcji
(np. do jakiego
momentu
Użytkownicy
odtwarzają film; ile
razy danyUżytkownik

odtwarzał film)
wykorzystywane są
pliki cookie.
•

Polityka
prywatności
Google

•

Rodzaje
plików cookie
używanych
przez Google

iPresso to system do
automatyzacji
marketingu.Pozwala
on m. in. zarządzać
bazą kontaktów,
wysyłać wiadomości
e-mail i sms,
notyfikacji push,
monitorować
Użytkowników na
stronach i łączyć te
dane z konkretnymi
kontaktami.
Umożliwia to
tworzenie zbiorów
Użytkowników o
określonych cechach i
personalizowania do
nich komunikacji
marketingowej z
wykorzystaniem
opisywanego
narzędzia.
•

PHPSESSID

Sesyjne

_ga, ipresso_pixel,
_contactvs

2 lata

ipcan_*
_gid
lc.visitor_id.*

12 miesięcy
1 dzień
18 miesięcy

lc_window_state

Sesyjne

lc_sso#

18 miesięcy

Polityka
prywatności
iPresso

Pliki cookies osób trzecich
Są to pliki umieszczane na naszej stronie internetowej przez osoby trzecie w naszym imieniu. Pliki te
umożliwiają nam generowanie spersonalizowanych reklam na innych stronach internetowych w
oparciu o informacje na Państwa temat np. podstrony przeglądane przez Państwa na naszej stronie

internetowej. Nasze strony internetowe mogą również umieszczać pliki cookies dla usług osób
trzecich takich jak media społecznościowe (Udostępnienie na Facebook, Instagram, Youtube).
Szczegółowe zasady dot. polityki plików cookies wskazanych wyżej podmiotów, znajdują się na ich
stronach internetowych.
Nie podajemy osobom trzecim umieszczającym pliki cookies na naszej stronie internetowej żadnych
danych osobowych. Osoby trzecie mogą jednak zakładać, że użytkownicy wchodzący w interakcję ze
spersonalizowaną reklamą lub treścią wyświetlaną na naszej stronie internetowej lub w nią klikający
należą do grupy, do której reklama ta lub treść jest kierowana. Nie mamy dostępu do plików cookies
lub innych elementów używanych przez reklamodawców i witryny internetowe osób trzecich i nie
mamy nad nimi kontroli. Praktyki informacyjne tych osób trzecich nie są objęte niniejszą polityką
naszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych ani Oświadczeniem o plikach cookies. W celu
uzyskania dalszych informacji na temat ich praktyk w zakresie ochrony danych prosimy kontaktować
się z nimi bezpośrednio.
Pliki te nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i zawsze będziemy prosić o Państwa
zgodę przed ich umieszczeniem. Mogą Państwo wycofać swą zgodę w każdej chwili. Dalsze
informacje – patrz „Państwa preferencje” poniżej.
Lista plików cookies osób trzecich

Cel

Targetowanie

Rodzaj zbieranych
danych

Google używa tych
plików cookie, by
mócpersonalizować
reklamy w swoich
serwisach (np. w
wyszukiwarce Google)
– zwłaszcza wtedy,
gdy użytkownik nie
jest zalogowany na
swoje konto Google.
Pliki cookie są również
używane do
wyświetlania reklam
poza stronami
Google. Ich główny
reklamowy plik cookie
nazywa się „IDE” i jest
zapisywany w
przeglądarkach pod
domena
doubleclick.net.
Cookie „AID”, „DSID” i

Nazwa pliku cookie

Jak długo jest
przechowywany
plik cookie?

IDE

12 miesięcy

FLC

13 miesięcy

DSID

14 dni

CONSENT

do 01.01.2038

1P_JAR

30 dni

PREF

2 lata

NID

6 miesięcy

SNID

6 miesięcy

AID

6 miesięcy

DSID

6 miesięcy

TAID

6 miesięcy

„TAID”, dzięki którym
istnieje możliwość
powiązania działania
użytkownika na
różnych urządzeniach,
jeżeli wcześniej
zalogował się na
konto Google na
jednym z nich.
Pozwala na to
koordynowanie
reklamy wyświetlanej
na różnych
urządzeniach i
prowadzenie pomiaru
zdarzeń
prowadzących do
konwersji.
•

Polityka
prywatności
Google

•

Rodzaje
plików cookie
używanych
przez Google

Google Ads to nowa
nazwa platformy
reklamowej Google
Adwords. Platforma
ta służy do
prowadzenia działań
reklamowych w
wyszukiwarce i sieci
partnerów
reklamowych Google.
Zbiera ona
anonimowe dane i
agreguje je w raporty
dotyczące
skuteczności
reklam.Poza
wymienionymi typami
reklam, Google Ads

_gcl_au

3 miesiące

_gcl_aw

3 miesiące

_gcl_dc

3 miesiące

udostępnia
technologię
retargetingu, czyli
dotarcia z przekazem
reklamowym do osób,
które w przeszłości
odwiedziły daną
witrynę internetową.
•

Polityka
prywatności
Google

•

Rodzaje
plików cookie
używanych
przez Google

Facebook
wykorzystuje pliki
cookies do
profilowania
Użytkowników oraz
jak
najdokładniejszemu
dopasowywaniu
reklamy do danego
Użytkownika.
Facebook, podobnie
jak Google Analytics,
zbiera informacje o
sposobie korzystania
ze
stroninternetowych.
Facebook nie
udostępnia danych
osobowych,
profilowych
użytkowników. Poza
możliwością
kierowania reklam do
profili/segmentów
Użytkowników
udostępnią
technologię
retargetingu, czyli
dotarcia z przekazem

fr

3 miesiące

tr

Sesyjne

_fbp

Sesyjne

reklamowym do osób,
które już odwiedziły
daną witrynę
internetową.
•

Polityka
cookie
Facebook

Adform to platforma
do zakupu reklamy w
modelu RTB (RealTime-Biding) oraz
retargetingu, czyli
możliwości dotarcia z
przekazem
reklamowym do osób,
które już odwiedziły
daną witrynę
internetową w
przeszłości.Zakup
powierzchni
reklamowej odbywa
się na zasadach aukcji
w czasie
rzeczywistym.
Anonimowe dane
dotyczące
użytkowników
grupowane są w
profile/segmenty, do
których można
kierować reklamy
internetowe.
Technologia ta bazuje
na ciasteczkach,
zatem nie są
przekazywane żadne
dane osobowe, a w
szczególności dane
wrażliwe.
•

Polityka
cookie
Adform

adtrc

14 dni

TPC

14 dni

GCM

1 dzień

CM

1 dzień

CM14

14 dni

token

session

uid

60 dni

C

60 dni

otsid

(puste)

cid

60 dni

SR<RotatorID>

1 dzień

CT<TrackingSetu pID>

28 dni

EBFCD<BannerI D>

7 dni

EBFC<BannerID>

7 dni

CFFC<TagID>

7 dni

OnAudience – Pliki
cookie umożliwiają
wyświetlanie reklam
dostosowanych do
preferencji
użytkownika oraz
zgodnych z jego
zainteresowaniami
oraz mogą być
używane do
wyświetlania reklam
poza stronami witryny
(domeny)

cookie,
done_redirects

10 miesięcy

ps.eyeota.net – Pliki
cookie umożliwiają
wyświetlanie reklam
dostosowanych do
preferencji
użytkownika oraz
zgodnych z jego
zainteresowaniami
oraz mogą być
używane do
wyświetlania reklam
poza stronami witryny
(domeny)

mako_uid, ONPLFTRH

1 rok

Państwa preferencje
Możliwe jest ograniczenie lub zablokowanie plików cookies, a nawet usunięcie plików cookies, które
zostały już umieszczone na Państwa urządzeniu. W takim przypadku mogą Państwo nie mieć dostępu
do wybranych obszarów naszej strony internetowej, a my możemy sądzić, że nigdy nas Państwo
wcześniej nie odwiedzali, w związku z czym pokażemy Państwu ponownie Komunikat o plikach
cookies i poprosimy o wyrażenie zgody na umieszczanie tych plików.
Nasza strona internetowa zawiera narzędzie, które pomoże Państwu zarządzać plikami cookies.
Narzędzie to znaleźć można pod tym linkiem
Mogą Państwo również ograniczyć lub zablokować pliki cookies zmieniając ustawienia swej
przeglądarki. Aby ustalić, jak zarządzać Państwa ustawieniami plików cookies, proszę sprawdzić
dokładne informacje w sekcji pomocy Państwa przeglądarki.
Jak się z nami skontaktować
W razie pytań, uwag lub skarg dotyczących plików cookies, prosimy o kontakt za
pośrednictwem serwis@nutriciamedyczna.pl.

