Polityka dotycząca plików cookies witryny www.maszwybor.pl
„Cookies”, czyli tzw. ciasteczka, są małymi plikami danych, zapisywanymi na Twoim urządzeniu przez
strony internetowe, z których korzystasz. Odniesienia do „cookies” zawarte w niniejszym regulaminie
obejmują też inne technologie i sposoby przechowywania danych lub automatycznego dostępu do
danych na Twoim urządzeniu. Możemy także korzystać ze znaczników "web beacon", czyli plików
przezroczystych obrazów umieszczanych na stronach internetowych w celu monitorowania Państwa
aktywności na stronach Grupy British American Tobacco.
W chwili, gdy wszedłeś na naszą stronę, wyświetlono komunikat informujący o korzystaniu przez tę
stronę z plików cookies oraz oferujący możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie pewnych
rodzajów takich plików.
Aby wyświetlić ten komunikat, musieliśmy użyć pliku cookie. Dalsze korzystanie z niniejszej strony
spowoduje umieszczenie na Państwa urządzeniu kolejnych plików cookies, które są niezbędne dla
jej prawidłowego funkcjonowania. Inne pliki cookies zostaną umieszczone w Twoim urządzeniu tylko
pod warunkiem wyrażenia na to przez Ciebie zgody. Szczegółowe opisy poszczególnych rodzajów
plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę zostały zamieszczone w tabeli poniżej.
Poza powyższym nie korzystamy z innych plików cookie w tym serwisie. Niektóre z narzędzi i treści
są jednak dostarczane (a w niektórych przypadkach także podlegają hostingowi) przez zewnętrznych
dostawców treści. Gdy przeglądasz te treści, tacy zewnętrzni dostawcy mogą zapisywać pliki cookie
na Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym. Używamy plików cookies w celu:
•

utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik
nie musi na każdej podstronie strony www.maszwybor.pl ponownie wpisywać loginu i hasła;

•

poprawienia funkcjonalności strony www.maszwybor.pl, jej struktury lub poprawy szybkości jej
działania;

•

pomiaru ruchu w Internecie;

•

analizowaniu działań reklamowych;

•

dopasowania treści oferty do twoich oczekiwań.

Poniżej znajduje się lista plików cookies wykorzystywanych przez stronę maszwybor.pl, które są
niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania:

Kategoria

Nazwa

Okres
przechowywania

Cel przechowywania

maszwybor.pl

dw_cookies_accepted

180 dni

Przechowuje informację o
poinformowaniu o polityce
cookies.

Sesja

Wykorzystywany do kontroli
skryptów powiązanych z
funkcjonalnościami
monitorowania / analityki

maszwybor.pl

dw_dnt

1

maszwybor.pl

dw_anonymous

90 dni

Losowy identyfikator
wygenerowany dla
niezarejstrowanego klienta
lub klienta przed
zalogowaniem do systemu.

maszwybor.pl

dwsecuretoken_*

Sesja

Wykorzystywany do
zabezpieczenia sesji
HTTPS wraz z dwsid

maszwybor.pl

dwcustomer_*

Sesja

Identyfikuje zalogowanego
klienta

maszwybor.pl

dwsid

Sesja

Identyfikator obecnej sesji
klienta

maszwybor.pl

sid

Sesja

Identyfikator obecnej sesji
klienta

maszwybor.pl

agegate

1 day

Przechowuje informację
czy wyświetlić popup "age
gate".

maszwybor.pl

cookieinfo

30 days

Przechowuje informację
czy wyświetlić popup
"cookie".

30 days

Przechowuje informacje o
preferencjach użytkownika
zaznaczonych w popupie
"cookie options".

7 days

Cookie load balancera.
Przechowuje id instancji, na
która mają być kierowane
requesty.

maszwybor.pl

maszwybor.pl

cookieOptions

AWSALB

maszwybor.pl

AWSALBCORS

7 days

Cookie load balancera.
Przechowuje id instancji, na
która mają być kierowane
requesty.

.maszwybor.pl

_ga

2 lata

Ten zewnętrzny plik
ciasteczko Google
Analytics służy do
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rozróżniania użytkowników
na potrzeby gromadzenia
informacji na temat
odwiedzin na stronie. Ten
plik ciasteczko pomaga
nam identyfikować obszary
witryny, które wymagają
udoskonalenia.

.maszwybor.pl

_gat_UA-125784598-7

10 minut

Ten zewnętrzny plik
ciasteczko Google
Analytics jest
wykorzystywany przez
Google Analytics do
monitorowania wskaźnika
zapytań w odniesieniu do
własnych serwerów.

.maszwybor.pl

_gid

24h

Ta pierwsza strona
analytics.js: służy do
odróżnienia użytkowników.

maszwybor.pl

CollectCouponOption

Do zamknięcia
sesji

Służy do przechowania
wyboru opcji dokonuje
podczas odbioru kuponu.

maszwybor.pl

CollectCouponFinished

Do zamknięcia
sesji

Służy do przechowywania
informacji o odebraniu
kuponu przez użytkownika
identyfikowanego przez
_ga.

maszwybor.pl

CompetitionSession

Do zamknięcia
sesji

Służy do przechowywania
informacji o wzięciu udziału
w konkursie podczas sesji.

CollectCouponSession

Do zamknięcia
sesji

Służy do przechowywania
informacji o odebraniu
kuponu podczas sesji.

ClickSend

Do zamknięcia
sesji

Służy do przekazania
informacji iż została
wysłana odpowiedź w
konkursie.

maszwybor.pl

maszwybor.pl
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maszwybor.pl

maszwybor.pl

maszwybor.pl

maszwybor.pl

maszwybor.pl

maszwybor.pl

CheckBox1

Do zamknięcia
sesji

Służy do przekazania
informacji czy został
zaznaczony pierwszy
checkbox na stronie
rejestracji.

CheckBox0

Do zamknięcia
sesji

Służy do przekazania
informacji czy został
zaznaczony drugi checkbox
na stronie rejestracji.

Do zamknięcia
sesji

Służy do przechowywania
informacji o odebraniu
wzięciu udziału w konkursie
przez użytkownika
identyfikowanego przez
_ga.

Do zamknięcia
sesji

Służy do przechowywania
informacji strategii
pozyskania danego
użytkownika
identyfikowanego na
podstawie _ga.

Do zamknięcia
sesji

Służy do przechowywania
informacji o cofnięciu się do
poprzedniego pytania w
trakcie wypełniania ankiety
przez użytkownika
zdefiniowanego przez _ga.

Do zamknięcia
sesji

Służy do przechowywania
informacji o zaznaczeniu
pola w ankiecie przez
użytkownika
zdefiniowanego przez _ga.

CompetitionFinished

strategy

SurveyMove

SurveyClick

Pliki cookies podmiotów trzecich
Korzystając z www.maszwybor.pl przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki cookies
pochodzące od podmiotów trzecich. Użytkownik ma możliwość wyłączyć zapisywanie oraz
przechowywanie tego rodzaju pliki cookies na urządzeniu.
Aktualna lista cookies podmiotów trzecich wykorzystywanych na stronie www.maszwybor.pl jest
dostępna poniżej:
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Kategoria

LiveChat

Okres
przechowywania

3 lata

Cel przechowywania

Wymagany do działania funkcjonalności czatu (LiveChat) na
stronie internetowej. Więcej informacji na:
https://www.livechat.pl/polityka-prywatnosci/

2 lata

Wymagany do działania Google Analytics wykorzystywanego
do generowania danych statystycznych o tym jak użytkownik
korzysta z witryny
Więcej informacji na:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

12 miesięcy

Do wyświetlania reklam i obsługi kampanii reklamowych
używamy narzędzi AdForm. Korzystamy z Tracking Points–
funkcji AdForm, która umożliwia śledzenie i raportowanie
konwersji – działań użytkowników odwiedzających nasz
Serwis po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam. Funkcja ta
pozwala także na skonfigurowanie odbiorców, czyli tworzyć
listy użytkowników, którzy wykonali określone działanie w
Serwisie, a następnie udostępnia te listy, by można było na nie
kierować reklamy. Podobną funkcję tworzenia list
użytkowników ma narzędzie analityczne Google Analytcs w
włączoną funkcją reklamową. Więcej informacji na
https://policies.google.com/prCmivacy

1 rok

Wykorzystywane do zarządzania modułem HotJar
pozwalającym na zbieranie opinii i
przeprowadzanie ankiet. Zarządza wyświetlaniem zaproszenia
do ankiety.
Więcej informacji na
https://www.hotjar.com/legal/policies/cookieinformation

Facebook

Do 2 lat

Dane z serwisu Facebook są używane do mierzenia
skuteczności reklam za pośrednictwem narzędzi reklamowych
Facebook, oraz optymalizacji pojawiających się reklam
poprzez implementację piksela Facebook.
Więcej informacji znajdziesz na:
https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policy/cookies/printable)

Mediarithmics.com

13 miesięcy

Google
Analytics

AdForm

HotJar

Mediarithmics jest zintegrowaną platformą marketing cloud w
licencji SaaS, która jest dedykowanym rozwiązaniem dla platformy
Converged (Partner technologiczny/data management platform
służący do profilowania, analizy i segmentacji grup odbiorców).
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Inne

ND

Współpracujemy także z innymi partnerami, jak np. Onet, WP i
odwołujemy się do ich serwerów poprzez skrypty/pixele w
celach opisanych powyżej.
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Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, w tym informacji o tym, jakie ustawienia
przeglądarki spowodują odrzucanie plików cookies, należy udać się na stronę
www.allaboutcookies.org.
Sprawdź jak zarządzać ustawieniami plików cookies w popularnych przeglądarkach:
•

Google Chrome

•

Microsoft Edge

•

Mozilla Firefox

•

Microsoft Internet Explorer

•

Opera

•

Apple Safari

Aby wyłączyć śledzenie przez Google Analytics odnośnie do wszystkich witryn, należy wejść na
poniższą stronę i pobrać dodatek do przeglądarki blokujący działanie Google Analytics:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Dodatkowe informacje na temat plików cookies podmiotów zewnętrznych:
Google Analytics
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługi analizowania stron internetowych
firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które
są przechowywane na komputerach użytkowników i które umożliwiają analizę korzystania przez
użytkowników z danej strony internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki cookie na temat
korzystania ze strony internetowej przez użytkowników są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w
Stanach Zjednoczonych, gdzie są one przechowywane. Na tej stronie internetowej została
aktywowana anonimizacja adresu IP, tak by adresy IP użytkowników Google były skracane z
wyprzedzeniem w odniesieniu do Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w Stanach
Zjednoczonych i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Google będzie wykorzystywać te
informacje w imieniu operatora niniejszej strony internetowej na potrzeby sporządzania szacunków
dotyczących korzystania ze strony przez użytkowników, przygotowywania sprawozdań w zakresie
aktywności na stronie i w innych celach związanych z korzystaniem ze strony i korzystaniem z
Internetu, by świadczyć usługi na rzecz operatora strony.
Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi
danymi Google. BAT gromadzi następujące informacje za pośrednictwem Google Analytics: liczba
odwiedzających, adresy URL, z których odwiedzający przechodzą na tę stronę oraz adresy
wiarygodnych stron internetowych.
Możesz uniemożliwić Google gromadzenie danych zbieranych przez pliki cookie poprzez
uruchomienie tzw. blokującego pliku cookie na swoim komputerze – tutaj możesz sprawdzić, jak to
zrobić. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Analytics znajdziesz tutaj .
Hotjar
Korzystamy z technollgii Hotjar aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz
zoptymalizować jakość usługi i komfort korzystania. Hotjar jest technologią, która pomaga nam lepiej
zrozumieć doświadczenia użytkowników związane z korzystaniem z witryny (np. ile czasu spędzają
na poszczególnych stronach, w które linki decydują się klikać, co lubią a czego nie lubią itp.), co
umożliwia nam z kolei kształtowanie i ulepszanie naszych usług w oparciu o opinie użytkowników.
Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie aby gromadzić dane na temat zachowań
użytkowników i ich urządzeń. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas trwania sesji
i następnie przechowywany w zanonimizowanej postaci), rozmiar ekranu urządzenia, rodzaj
urządzenia (unikalne identyfikator urządzeń - UDI), informacja o używanej przeglądarce, lokalizacja
geograficzna (wyłącznie kraj), preferowany język przeglądania naszej strony. Hotjar przechowuje te
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informacje w naszym imieniu w spseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar, na mocy zawartych
umów, jest zobowiązany do niesprzedawania jakichkolwiek danych zgromadzonych w naszym
imieniu.
Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją 'o Hotjar' ('about Hotjar') na stronie pomocy Hotjar.
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