Polityka dotycząca Cookies

JAK NESTLE POLSKA S.A. STOSUJE PLIKI COOKIES ORAZ INNĄ
TECHNOLOGIĘ ŚLEDZENIA
Dziękujemy za odwiedzenie http://www.optymalnystart.pl ("Strona Internetowa"). Niniejsza polityka plików
cookies ma zastosowanie do Strony Internetowej, wszelkich stron internetowych lub aplikacji, które są używane,
lub do których dostęp następuje za pośrednictwem takich stron internetowych lub platform obsługiwanych przez
lub w imieniu Nestlé Polska ("Strona Nestle").
Korzystając ze Strony Nestlé Polska, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookies oraz innej
technologii śledzenia, zgodnie z niniejszą polityką. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas z plików
cookies lub innej technologii śledzenia w ten sposób, powinieneś odpowiednio ustawić swoje ustawienia
wyszukiwarki lub nie korzystać ze Strony Nestlé Polska. Jeżeli wyłączysz wykorzystywane przez nas pliki
cookies, może to wpłynąć na twoje doświadczenia z korzystaniem z naszej Strony Nestlé Polska.
Korzystając z urządzenia mobilnego w celu łączenia się z Internetem, powinieneś również zapoznać się z
powiadomieniem o prywatności dla danej używanej przez ciebie aplikacji, aby poznać jej konkretne praktyki
gromadzenia danych.

1. Czym są pliki Cookies?
Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi umieszczanymi na twoim komputerze przez odwiedzane przez
Ciebie strony internetowe. Są one szeroko stosowane w celu umożliwienia działania stron internetowych lub ich
lepszego działania, a także zapewnienia informacji właścicielom tych stron internetowych. Poniżej prezentujemy
szczegółowe dane o tym, jakie informacje są gromadzone za pośrednictwem plików cookies i w jaki sposób
wykorzystujemy te informacje.
W celu uzyskania dalszych informacji o rodzaju danych, jakie generalnie gromadzimy, proszę zapoznać się z

treścią naszej polityki prywatności.

2. Jak i dlaczego korzystamy z plików Cookies?
Wykorzystujemy pliki cookies w celu polepszenia korzystania i funkcjonalności Stron Internetowych Nestlé
Polska oraz lepszego zrozumienia, jak goście korzystają ze Stron Internetowych Nestlé Polska oraz z narzędzi i
usług oferowanych za ich pośrednictwem. Pliki cookies pomagają nam dostosować Strony Nestlé Polska do
waszych osobistych potrzeb, sprawić, że są bardziej przyjazne dla użytkownika, uzyskać informacje zwrotne na
temat satysfakcji klienta, a także komunikować się z Wami w innych miejscach w Internecie.

3. Jakiego rodzaju pliki cookies mogą być wykorzystywane na Stronach Nestlé
Polska?
Możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies na Stronach Nestlé Polska:

Pliki cookies sesji
Pliki cookies sesji stanowią tymczasowe pliki cookies, które są kasowane, gdy zostanie zamknięta
wyszukiwarka. Kiedy ponownie uruchomisz wyszukiwarkę i wrócisz na stronę, która utworzyła dany plik cookie,
strona ta potraktuje cię jako nowego gościa.

Trwałe pliki cookies
Trwałe pliki cookies pozostają w wyszukiwarce aż do czasu, gdy je usuniesz ręcznie lub do czasu, gdy Twoja
wyszukiwarka usunie je w oparciu o czas trwania wpisany w plik cookie. Te pliki cookies będą rozpoznawać cię
jako wracającego gościa.

Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies są ściśle wymagane w celu prowadzenia Strony Nestlé Polska. Umożliwiają Ci
nawigowanie po stronie i korzystanie z jej funkcji.

Pliki cookies, które przesyłają informacje do nas
Są to pliki cookies, które umieszczamy na Stronie Nestlé Polska i mogą być one odczytane tylko przez tę stronę.
Są one znane jako pliki cookies "Pierwszej Strony".
Umieszczamy też pliki cookies w reklamach Nestlé Polska, które są umieszczane na innych stronach
internetowych stanowiących własność osób trzecich (np. Na Facebooku). Uzyskujemy informacje za
pośrednictwem tych plików cookies, kiedy klikasz lub w inny sposób reagujesz na reklamę. W tej sytuacji
Nestlé Polska umieszcza plik cookies "Osoby Trzeciej". Nestlé Polska może wykorzystywać informacje
uzyskane przez te pliki cookies w celu przekazywania Ci reklam, które są dla Ciebie istotne i które mogą Cię
zainteresować w oparciu o Twoje zachowanie online w przeszłości.

Pliki cookies, które przesyłają informacje do innych spółek
Są to pliki cookies ustawione na Stronie Nestlé Polska przez nasze spółki partnerskie (np. Facebook lub

reklamodawców). Mogą one wykorzystywać dane zebrane na podstawie tych plików cookies do anonimowego
kierowania do Ciebie reklam na innych stronach, w oparciu o wizytę na tej Stronie Internetowej. Na przykład,
jeżeli korzystasz z wtyczki portalu społecznościowego (np. ikonki Facebooka) na Stronie Internetowej, Twoje
działanie "udostępnij" lub "lubię to" zostanie odnotowane. Facebook (jako firma wstawiająca plik cookie)
otrzyma te dane.

4. Przykłady plików cookies stosowanych na tej Stronie Internetowej
Wykorzystywane pliki
Cel
cookies / rodzaj i kategoria
SP_NETSESSID (Plik
cookie sesji)

Potrzebne do obsługi
koszyka

cookie_policy_info (Trwały Plik sterujący pojawianiem
plik cookie)
się komunikatu o polityce
cookie

Google Analytics:
__utma, __utmc, __utmz

Pliki cookies niezbędne do
śledzenia statystyk
odwiedzin serwisu oraz
dokonywanych zamówień

Incapsula:
incap_ses*, visid_incap*

Ciastko niezbędne do
zabezpieczenia serwisu

Czy ten plik cookie
Szczegóły
gromadzi moje dane
osobowe?
Nie, jest to unikalny numer
sesji nie przechowujący
żadnych danych
osobowych.
Nie, ten plik cookie
przechowuje wyłącznie
informację, czy na danym
komputerze strona
wyświetliła już komunikat
dotyczący wykorzystywania
plików cookie.
Nie, pliki cookies Goole
Analitics przesyłają jedynie
generalne informacje o
wizytach na stronie (dane
liczbowe) oraz o
wykonanych zamówieniach
(nie są przesyłane dane
osobowe klientów, jedynie
numery identyfikacyjne
zamówień, ich wartości
oraz listy zakupionych
produktów)
Nie, plik nie zbiera żadnych Plik cookie
danych osobowych
wykorzystywany przez
zewnętrzny system
zabezpieczenia serwisu
Incapsula WAF
(WebApplicationFirewall)

5. Pozostałe podobne technologie
Strony Nestlé Polska wykorzystują również inne technologie śledzenia, w tym śledzenie adresów IP, plików
logowania, które też pomagają w dostosowaniu Stron Nestlé Polska do Waszych osobistych potrzeb.

Adresy IP
Adres IP stanowi liczbę, która jest wykorzystywana przez komputery w sieci w celu identyfikowania Twojego

komputera za każdym razem, gdy logujesz się do Internetu. Możemy rejestrować adresy IP dla następujących
celów:(i) rozwiązywania problemów technicznych, (ii) utrzymywania bezpieczeństwa i zabezpieczeń w sieci, (iii)
lepszego zrozumienia, w jaki sposób goście korzystają z naszych stron internetowych oraz (iv) lepszego
dopasowania treści do Twoich potrzeb, w zależności od państwa, w którym przebywasz.

Pliki logowania
Nestlé Polska (lub osoby trzecie działające w naszym imieniu) może gromadzić informacje w formie plików
logowania, które rejestrują aktywność w sieci i zbierają dane statystyczne o zwyczajach użytkowników sieci.
Wpisy te są generowane anonimowo i pomagają nam gromadzić (między innymi) (i) dane na temat rodzaju
wyszukiwarki użytkownika oraz systemu operacyjnego, (ii) informacje na temat sesji użytkownika (np. URL, z
którego wszedł na stronę, datę i godzinę, w której odwiedził naszą stronę, a także, jakie strony oglądał na naszej
stronie i jak długo) oraz (iii) inne podobne dane nawigacyjne lub dotyczące klikania.

6. Zarządzanie plikami cookies/preferencjami
Musisz się upewnić, czy ustawienia Twojego komputera odzwierciedlają to, czy godzisz się na akceptację
plików cookies, czy też nie. Możesz ustawić swoją wyszukiwarkę w taki sposób, żeby ostrzegała Cię przed
akceptacją plików cookies lub możesz ją ustawić tak, by je odrzucała. Nie musisz mieć włączonej akceptacji
plików cookies, aby korzystać lub nawigować po wielu częściach Stron Nestlé Polska, choć możesz wówczas nie
mieć dostępu do wszystkich funkcji oferowanych na Stronach Nestlé Polska. Zapoznaj się z treścią pomocy w
swojej wyszukiwarce (np. Internet Explorer, Firefox), aby dowiedzieć się, jak to zrobić. Musisz pamiętać, że
jeżeli używasz różnych komputerów w różnych lokalizacjach, będziesz musiał upewnić się, że wyszukiwarka w
każdym z nich jest ustawiona zgodnie z twoimi preferencjami dotyczącymi plików cookies.
Ponadto, o ile jest to dostępne, możesz dokonać wyboru pozwalając, by pliki cookies były umieszczane na
twoim komputerze lub rezygnując z plików cookies odwiedzając następujące strony i dokonując wyboru, z
plików cookies której firmy chciałbyś zrezygnować: http://www.aboutads.info/choices/#completed or
http://www.youronlinechoices.eu/.

7. Aktualizacja informacji prawnej
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia wszelkich zmian i poprawek do niniejszej informacji. Proszę co
jakiś czas wejść na tę stronę, by zapoznać się ze zmianami oraz wszelkimi nowymi informacjami.
Niniejsza polityka była po raz ostatni aktualizowana we wrześniu 2015r.
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