Polityka plików Cookies

Używamy plików Cookies
Spółki z grupy Reckitt Benckiser („Reckitt Benckiser”, „my”) używają plików „Cookies” i
innych automatycznych środków do zabierania pewnych informacji o odwiedzających
nasze strony internetowe, w tym dotyczące ilości użytkowników odwiedzających nasze
strony oraz witryn, które są najczęściej odwiedzane. Poprzez gromadzenie tych informacji
dowiadujemy się
jak najlepiej dostosować nasze strony i reklamy do potrzeb
odwiedzających. Zbieramy te informacje za pomocą różnych środków, takich jak pliki
Cookies, znaczniki nawigacyjne (web beacons) oraz inne podobne technologie. Kiedy
odwołujemy się do plików „Cookies” mamy na myśli każdy z wyżej wymienionych środków.

Pliki Cookies i inne Automatyczne Środki Zbierania Danych
Pliki Cookies
Pliki Cookies to fragmenty tekstu, które są umieszczane na dysku twardym komputera
użytkownika podczas odwiedzania naszych stron. Możemy używać plików Cookies, aby
dowiedzieć się, na przykład, czy użytkownik odwiedzał nas już wcześniej lub czy jest
nowym odwiedzającym, a także aby zidentyfikować funkcje strony, które mogą wzbudzać
jego największe zainteresowanie. Pliki Cookies mogą usprawnić pracę online poprzez
zapamiętanie preferencji użytkownika podczas odwiedzania danej strony internetowej.
Znaczniki nawigacyjne
Znaczniki nawigacyjne (zwane także znacznikami internetowymi, znacznikami pikseli i
internetowymi znakami nawigacyjnymi) są to zazwyczaj przejrzyste obrazy graficzne
umieszczane na stronie. Znaczniki nawigacyjne są używane w połączeniu z plikami
Cookies do śledzenia działań odwiedzających strony internetowe. Możemy używać
znaczników nawigacyjnych w celu uzyskania informacji takich, jak adres IP komputera
odwiedzającego stronę, na której pojawia się znacznik, adres URL strony, na której
pojawia się znacznik, czas wyświetlania znacznika i typ przeglądarki używanej, aby
wyświetlić stronę.

Adresy IP i URL
Adres IP to unikatowy identyfikator, który używają niektóre urządzenia elektroniczne do
identyfikacji i komunikowania się ze sobą w Internecie. Kiedy użytkownik odwiedza nasze
strony, możemy zobaczyć adres IP urządzenia, z którego korzysta do połączenia się z
Internetem, używając znacznika nawigacyjnego. Używamy tych informacji, aby określić
ogólną fizyczną lokalizację urządzenia i dowiedzieć się, z których regionów geograficznych
pochodzą osoby odwiedzające nasze strony. Możemy wykorzystać te informacje w celu
zmiany sposobu przedstawiania naszych stron internetowych, aby usprawnić wizyty
użytkowników.
Adres URL (Eng. Uniform Resource Locator, Pl. ujednolicony format adresowania
zasobów) to unikatowy identyfikator lub adres dla każdego źródła internetowego, który w
rzeczywistości jest adresem strony internetowej, odwiedzanej przez użytkownika.
Używamy tej informacji, aby dowiedzieć się, które strony i witryny są odwiedzane oraz aby
poznać sposób, w jaki użytkownicy poruszają się po naszej stronie.

Jakich plików Cookies używamy?
Na naszych stronach używany następujących plików Cookies:



Niezbędne Pliki Cookies
Pliki te niezbędne są w celu przeprowadzenia operacji lub żądania zainicjowanego
przez użytkownika. Na przykład, niezbędne są do zapamiętania informacji
wprowadzonej przez użytkownika podczas poruszania się po stronie internetowej oraz
do zarządzania jego statusem logowania podczas sesji. Nie można zrezygnować z
tych plików Cookies, gdyż bez nich strony internetowe mogą funkcjonować
niepoprawnie.



Funkcjonalne Pliki Cookies
Pliki te pozwalają stronie zapamiętać dokonane przez użytkownika wybory w celu
zapewnienia funkcjonalności dla jego wygody. Na przykład, funkcjonalne pliki Cookies
pozwalają stronie na zapamiętanie preferencji danego użytkownika, takich jak wybór
kraju i status logowania na stałe, jeśli taki zostanie wybrany, oraz inne ustawienia
niestandardowe.



Analityczne Pliki Cookies
Pliki te pozwalają nam gromadzić dane dotyczące korzystania przez użytkownika z
naszych stron internetowych, w tym treści, w które klika on podczas wizyt na naszych
stronach, w celu oceny skuteczności i interakcji konsumentów z naszymi serwisami
oraz ulepszania naszych stron w przyszłości. Pliki te mogą być dostarczane przez
innego dostawcę narzędzi analitycznych, ale są wykorzystywane wyłącznie do celów
związanych z naszymi stronami.



Pliki Cookies do Targetowania Reklam
Pliki te zapamiętują informacje na temat korzystania zarówno z naszych, jak i innych
stron internetowych tak, abyśmy mogli dostarczać treści reklamowe oraz inne
ukierunkowane informacje dla danego użytkownika naszych stron.



Pliki Cookies do Retargetowania Reklam
Pliki te zapamiętują informacje na temat korzystania z naszych stron internetowych tak,
abyśmy mogli dostarczać treści reklamowe oraz inne ukierunkowane informacje dla
użytkownika na innych stronach.



Pliki Cookies Mediów Społecznościowych
Pliki te umożliwiają dostęp do sieci społecznościowych i mogą zbierać dane osobowe
w odniesieniu do korzystania z tych sieci. Nie mamy wpływu na sposób w jaki sieci
społecznościowe zbierają i wykorzystują dane osobowe użytkowników, ich
wykorzystywanie jest przedmiotem polityki prywatności danej sieci społecznościowej.
Aby dowiedzieć się więcej o plikach Cookies, odwiedź: http://www.allaboutcookies.org/.
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Jak wyłączyć lub usunąć pliki Cookies
Większość przeglądarek zawiera informacje na temat tego jak przestać akceptować nowe
pliki Cookies, jak dostać powiadomienie o nowych plikach Cookies oraz jak wyłączyć już
istniejące pliki Cookies. Należy jednak pamiętać, że bez plików Cookies nie jest możliwe
korzystanie w pełni ze wszystkich możliwości naszych stron.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania pikami Cookies w przeglądarce,
proszę wybrać odpowiedni link poniżej:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

Jak się z nami skontaktować
Aby dowiedzieć się więcej o zasadach ochrony prywatności firmy Reckitt Benckiser,
zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie

cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym
samym, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i
uzyskiwać dostęp do tych informacji.

