POLITYKA COOKIES ORAZ DODATKOWE SKRYPTY
Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania
treści do użytkownika. W niniejszym dokumencie znajdziesz informacje o tym,
jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie.
W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia wybierając link Zgody Marketingowe
w stopce strony www.you-know.pl.
Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie.
Cookies
Ciasteczka („cookies”) to małe pliki tekstowe zostawiane w pamięci przeglądarki
internetowej, które pozwalają rozpoznać Użytkownika, gdy wraca na tę stronę, albo
zapamiętać Go przy pierwszych odwiedzinach. Ciasteczka zawierają informacje, takie jak
np. adres IP, dostawca internetu (ISP), przybliżona geograficznie lokalizacja, używana
przeglądarka oraz system operacyjny. Dane te są anonimowe i ciasteczka nie zawierają
np. Twojego imienia i nazwiska lub adresu domowego. Ciasteczka mają również „czas
życia” wynoszący kilka dni, po upływie których są automatycznie kasowane z pamięci
przeglądarki.
Prawidłowe działanie tej strony wymaga użycia ciasteczek.
Jeśli chcesz dowiedzieć się jak usunąć cookies, kliknij w ten link
[https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna-i-pliki-cookie-wprzegladarce] i opuść tę stronę.
Więcej o danych, które przetwarza ta strona znajdziesz w Polityce Prywatności dostępnej
na www.you-know.pl
Google Analytics
Narzędzie statystyczne służące gromadzeniu anonimowych danych, takich jak adres IP,
zachowanie na stronie, używane urządzenie do przeglądania internetu, typ przeglądarki
internetowej oraz przybliżona (do miasta i kraju) lokalizacja. Dane te służą poznaniu
klientów i dopasowaniu oferty oraz sposobu działania strony do ich potrzeb.
Facebook Pixel
Ta strona wykorzystuje kod Pixela Facebooka w celu zbierania informacji o osobach, które
odwiedziły tę stronę, a jednocześnie mają konto na Facebooku. Dane pozyskiwane przez
ten skrypt obejmują m.in.: nazwę użytkownika w serwisie Facebook, adres IP, przybliżoną
lokalizację, podstawowe dane demograficzne (wiek, płeć – jeśli są podane w profilu),
a także (jeśli użytkownik ma tak ustawione zasady prywatności konta) lista polubionych
stron na Facebooku, fanpage’y oraz grup. Dane te służą lepszemu docieraniu do
aktywnych i zainteresowanych produktem klientów, z pominięciem tych, którzy nie chcą
o nim wiedzieć. Dzięki tym danym nasze reklamy są dopasowane do Twoich oczekiwań.
UWAGA: Te ustawienia mają zastosowanie jedynie w przeglądarce
i na urządzeniu, którego teraz używasz.

