Polityka „plików cookie”
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Korzystając z „plików cookie” i podobnych technologii w ramach panelu Gospodarstw Domowych
oraz Internetowego Panelu Konsumenckiego („Panele”) na stronach internetowych panelu („Portale”), a także w trakcie rekrutacji, przy udzielaniu przez Pana/Panią zgody na uczestnictwo w Panelu (jako „Uczestnik panelu”) oraz podczas realizacji ankiet online („Ankiety”), kierujemy się postanowieniami niniejszej Polityki „plików cookie”.

1. Co to są „pliki cookie”, lokalny magazyn przeglądarki oraz identyfikator
reklamy mobilnej („pliki cookie i podobne technologie”)?
„Pliki cookie” to małe pliki tekstowe umieszczane na Pana/Pani komputerze lub urządzeniu mobilnym, wówczas gdy odwiedza Pan/Pani strony internetowe. „Pliki cookie” „pierwszego usługodawcy” umieszczane są przez strony internetowe, które odwiedza Pan/Pani w danym momencie.
„Pliki cookie” „innego usługodawcy” umieszczane są przez domeny inne niż domeny stron internetowych przez Pana/Panią odwiedzanych.
Podobnie jak „pliki cookie”, technologia magazynu lokalnego pozwala stronom internetowym na
przechowywanie informacji na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Magazyn lokalny ma zazwyczaj charakter trwały i w przeciwieństwie do „plików cookie”, dane w magazynie lokalnym
nie są automatycznie przesyłane przez Internet za każdym razem, kiedy odwiedzana jest strona
internetowa.

2. W jaki sposób wykorzystujemy „pliki cookie” i podobne technologie
„Pliki cookie” i podobne technologie wykorzystujemy:
- na Portalach
- podczas wypełniania ankiet on-line,
w celu podnoszenia wydajności danej strony internetowej oraz poprawiania obsługi użytkownika.

3. Rodzaje wykorzystywanych przez nas „plików cookie”
Większość „plików cookie” zalicza się do jednej lub więcej spośród następujących kategorii:
3.1 Ściśle niezbędne „pliki cookie”
Ten rodzaj „plików cookie” jest niezbędny do świadczenia usług, których żądają osoby odwiedzające stronę internetową. Bez nich strony internetowe nie mogą funkcjonować ani
zapewniać żądanych usług. Na potrzeby Panelu korzystamy ze ściśle niezbędnych „plików
cookie” w Portalu i podczas ankiet online.
3.2 Optymalizacyjne „pliki cookie”
Te „pliki cookie” gromadzą informacje o tym, w jaki sposób goście korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony są najbardziej popularne, która metoda linkowania do stron
jest najbardziej skuteczna oraz czy na stronach internetowych użytkownicy napotykają komunikaty o błędach. Te „pliki cookie” umożliwiają nam zapewnienie wysokiej jakości obsługi
użytkownika. Informacje gromadzone przez te „pliki cookie”, nie identyfikują użytkowników.
Ich celem jest pomoc w ulepszaniu funkcjonowania naszej strony internetowej.

3.3 Funkcjonalne „pliki cookie”
Te „pliki cookie” zapamiętują dokonane przez Pana/Panią wybory, aby usprawnić obsługę.
Korzystamy z funkcjonalnych „plików cookie” do zapamiętywania Pana/Pani preferencji. Na
przykład, do jakiego panelu Pan/Pani należy, aby wyświetlić odpowiednią wersję strony internetowej do rejestracji zakupów.

4. Czy użytkownicy stron internetowych mogą blokować „pliki cookie”?
Może Pan/Pani zmienić ustawienia prywatności w swojej przeglądarce, by zablokować wszystkie
„pliki cookie”. Jednak ze względu na to, że wiele stron internetowych nie będzie wtedy działać
właściwie, takie działanie może znacząco wpłynąć na obsługę przeglądania. Pana/Pani przeglądarka ma możliwość usuwania wszystkich „plików cookie” po jej zamknięciu. Opcja ta powoduje
usuwanie trwałych „plików cookie”, które mogą przechowywać Pana/Pani preferencje i spersonalizowane ustawienia na stronach internetowych, odwiedzanych przez Pana/Panią regularnie.
Można jednak zachować pożądane „pliki cookie”, ponieważ przeglądarka pozwala na wskazanie,
które strony internetowe mogą zawsze korzystać z „plików cookie”, a które nie mogą tego robić.

5. Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje o „plikach cookie”?
Wyczerpujące informacje na temat wykorzystania „plików cookie” przez organizacje znajdują się
na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

6. Lista „plików cookie” wykorzystywanych na potrzeby Panelu
6.1„Pliki cookie” na Portalach:
- https://ecpo-pl.gfk.com
- https://ipk.gfk.pl
- https://mojezakupy.gfk.pl
- https://e-trendy.gfk.pl
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