Polityka Cookie
Bisnode mBIG wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy wydajności i zwiększenia wygody użytkowników
odwiedzających naszą witrynę. Ta polityka wyjaśnia, w jaki sposób to robimy i w jaki sposób zarządzamy
plikami cookie.
Nasze witryny
Bisnode działa na 19 rynkach w całej Europie. Każdy rynek ma stronę internetową, która może zawierać
niektóre lub wszystkie z poniższych rodzajów plików cookie. Dotyczy to także bisnodegroup.com, która jest
stroną internetową Grupy Bisnode.
Czym są pliki cookie?
Plik cookie jest wierszem tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki, gdy odwiedzasz witrynę, następnie Twoja
przeglądarka wysyła go do nas z powrotem po każdym następnym kliknięciu na którejś z naszych stron. Taki
plik cookie zawiera numer seryjny, który pozwala nam zobaczyć, czy jest więcej wizyt z tego samego
komputera.
Więcej ogólnych informacji o plikach cookie można znaleźć na stronie AboutCookies.org
Jakie pliki cookie wykorzystuje Bisnode mBIG i dlaczego?
Głównym celem wykorzystywanych przez nas plików cookie jest rzetelny pomiar liczby użytkowników
odwiedzających naszą witrynę i czasu trwania każdej wizyty. Robimy to po to aby zapamiętać preferencje
użytkownika i pomóc w analizowaniu wydajności witryny. Aby to osiągnąć, korzystamy z programu
statystycznego na serwerze internetowym.
Nasze pliki cookie dzielą się na dwie kategorie:
• Niezbędne pliki cookie - niezbędne, aby strona działała poprawnie. Pozwalają nam świadczyć usługi, takie jak
lepsza wydajność dla Ciebie jako odwiedzającego. Jeśli zostaną one wyłączone, użytkownik nie będzie mógł
korzystać z tych usług.
• Pliki cookie dotyczące wydajności - służące do monitorowania wydajności witryny i wyróżniania obszarów
witryny, które są istotne dla wizyty użytkownika. Pozwalają nam korygować błędy i odkrywać skuteczne
rozwiązania łączące konkretne podstrony, treści i rozwiązania. Pliki te nie gromadzą informacji, które mogą
zidentyfikować użytkownika.
W załączniku nr.1 na końcu tego dokumentu znajdziesz wyczerpującą listę plików cookie, których używamy.

Jak mogę zablokować pliki cookie?
Jeśli nie chcesz akceptować wykorzystania plików cookie, możesz ustawić przeglądarkę tak, aby nie
akceptowała plików cookie. Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby umożliwić sobie wybór, czy chcesz
akceptować pliki cookie w poszczególnych przypadkach. Okno dialogowe pojawi się za każdym razem, gdy
serwer chce zapisać plik cookie na twoim komputerze, pytając, czy chcesz zaakceptować plik cookie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie AboutCookies.org, która zawiera obszerne informacje na temat
zarządzania plikami cookie w większości przeglądarek.
Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się nie akceptować plików cookie Bisnode, nie możemy zagwarantować, że
wszystkie strony w witrynie będą działać poprawnie lub będą miały satysfakcjonującą wydajność.
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Załącznik nr.1 - lista naszych plików cookie
Pliki cookie Bisnode
Niezbędne pliki cookie dla stron Bisnode
Host
Nazwa
.bisnodegroup.com

__cfduid

Opis
Pliki cookie powiązane z witrynami za pomocą CloudFlare,
stosowane w celu przyspieszenia ładowania strony. Zgodnie z
CloudFlare są używane do zastąpienia wszelkich ograniczeń
bezpieczeństwa na podstawie adresu IP, z którego przybywa
odwiedzający. Nie zawierają żadnych informacji
identyfikujących użytkownika.

www.bisnodegroup.com ASP.NET_SessionId Plik cookie sesji ogólnego przeznaczenia, używany przez witryny
napisane w oparciu o technologie oparte na Microsoft .NET.
Zwykle używany do utrzymywania sesji anonimowego
użytkownika przez serwer.
.www.bisnodegroup.com ARRAffinity

Ten plik cookie jest ustalany przez witryny działające na
platformie Windows Azure (platforma w chmurze). Służy do
równoważenia obciążenia, aby upewnić się, że żądania stron
odwiedzających są kierowane do tego samego serwera w
dowolnej sesji przeglądania.

Pliki cookie dotyczące wydajności
Host

Nazwa

Opis

.bisnodegroup.com _ga

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal
Analytics - co stanowi znaczącą aktualizację najczęściej
stosowanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do
rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie
losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on
uwzględniany w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do
obliczania danych o użytkownikach, sesjach i kampaniach w
raportach analitycznych witryn. Domyślnie wygasa po 2 latach,
ale jest to możliwe do dostosowania przez właścicieli witryn.

.bisnodegroup.com _gid

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal
Analytics. Jest to nowy plik cookie. Żadne dokładne informacje
ze strony Google nie są dostępne dla tego pliku.
Najprawdopodobniej przechowuje on i aktualizuje unikalną
wartość dla każdej odwiedzanej strony.

.bisnodegroup.com _gat_UA-88255776-23

Jest to plik cookie typu wzorcowego ustalany przez Google
Analytics, w którym element wzoru na nazwie zawiera unikalny
numer identyfikacyjny konta lub witryny, której dotyczy.
Najprawdopodobniej jest odmianą pliku cookie _gat, która służy
do ograniczenia ilości danych zapisywanych przez Google na
stronach o dużym natężeniu ruchu.
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.bisnodegroup.com _gat

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal
Analytics. Zgodnie z dokumentacją używany jest do
ograniczenia szybkości żądania - ograniczając gromadzenie
danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu. Wygasa po 10
minutach.

.bisnodegroup.com bisnode_cookies

Ten plik cookie służy do określenia, czy użytkownik akceptuje
powiadomienie cookie, a następnie ukrywa i pokazuje pasek
powiadomień.

.bisnodegroup.com bisnode_welcomeback_c Ten plik cookie służy do określenia, czy użytkownicy chcą ukryć
ookies
lub pokazać ostatnio odwiedzaną stronę i związane z tym
plikiem powiadomienia.
.bisnodegroup.com bisnode_preference_lang Ten plik cookie służy do identyfikacji ostatnio używanych
uage
ustawień językowych przez użytkownika na stronie internetowej.
.bisnodegroup.com bisnode_recently_login_ Ten plik cookie służy do określenia, czy użytkownicy chcą ukryć
pages_cookies
lub pokazać ostatnie sugestie adresów URL logowania na
stronach produktów

Inne pliki cookie na stronach Bisnode
Na stronach Bisnode wykorzystujemy również dodatkowe pliki cookie od niektórych naszych partnerów. Są to
na ogół pliki cookie firm zewnętrznyh i mogą, ale nie muszą być wykorzystywane na naszych stronach
internetowych.
Host

Nazwa

Opis

.facebook.com datr

Ten plik cookie identyfikuje przeglądarkę łączącą się z Facebookiem.
Nie jest bezpośrednio związany z indywidualnym kontem
użytkownika Facebooka. Facebook informuje, że jest używany do
pomocy w zakresie bezpieczeństwa i podejrzanych działań
logowania, szczególnie w zakresie wykrywania botów próbujących
uzyskać dostęp do usługi. Facebook twierdzi również, że profil
zachowania związany z każdym plikiem cookie jest usuwany po 10
dniach. Ten plik cookie jest również czytany za pośrednictwem
przycisków Like i innych przycisków Facebooka oraz tagów
umieszczonych na wielu różnych stronach internetowych.

.youtube.com

SID

Ten plik cookie jest używany przez Google w połączeniu z HSID do
weryfikacji konta użytkownika Google i ostatniego logowania.

.youtube.com

HSID

Używany przez Google w połączeniu z identyfikatorem SID do
weryfikacji konta użytkownika Google i ostatniego logowania.

.facebook.com fr

Zawiera kombinację przeglądarki i unikalnego identyfikatora
użytkownika, używaną do kierowania reklam.
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.youtube.com

demographics

.google.com

APISID

.google.com

SSID

.google.co.uk

SAPISID

.facebook.com lu

Zazwyczaj używany do określenia profilu demograficznego i
targetowania reklam.

Służy do zarządzania procesem logowania, zapamiętuje użytkownika
podczas wizyty powrotnej, jeśli pozostanie zalogowany.

.youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE Ten plik cookie jest używany jako unikalny identyfikator do śledzenia
statystyk dotyczących oglądania filmów.

.youtube.com

PREF

.youtube.com

APISID

.google.co.uk

HSID

.google.com

NID

.google.com

PREF

Jest to popularny plik cookie Google używany w kilku z ich usług.
Przechowuje preferencje użytkownika i może służyć do
personalizowania reklam w wyszukiwaniach Google

.google.co.uk

SID

Ten plik cookie jest używany przez Google w połączeniu z HSID do
weryfikacji konta użytkownika Google i ostatniego logowania.

.google.co.uk

PREF

Jest to popularny plik cookie Google używany w kilku z ich usług.
Przechowuje preferencje użytkownika i może służyć do
personalizowania reklam w wyszukiwaniach Google

.youtube.com

SSID

.google.co.uk

NID

.youtube.com

LOGIN_INFO

.google.com

SID

.google.com

SAPISID

Jest to popularny plik cookie Google używany w wielu ich usługach.
Przechowuje preferencje użytkownika, może służyć do
personalizowania reklam w wyszukiwaniach Google
Używany przez Google w połączeniu z identyfikatorem SID do
weryfikacji konta użytkownika Google i ostatniego logowania.

Ten plik cookie jest używany przez Google w połączeniu z HSID do
weryfikacji konta użytkownika Google i ostatniego logowania.

.doubleclick.net id
.google.co.uk

SSID

.google.com

HSID

.youtube.com

SAPISID

.google.co.uk

APISID

Hotjar.com

Cookies set by the
Hotjar script

https://www.hotjar.com/cookies

.marketo.com

Munchkin

Używany do śledzenia i profilowania użytkowników naszych stron
internetowych.

Używany przez Google w połączeniu z identyfikatorem SID do
weryfikacji konta użytkownika Google i ostatniego logowania.
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