Polityka Nestlé dotycząca Cookies
Co to są Cookies?
Cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze przez witryny, które
odwiedzasz. Są one szeroko stosowane w celu zapewnienia możliwości funkcjonowania stron
internetowych lub ich bardziej efektywnego działania, ale również dostarczania określonych
informacji właścicielom witryny.

Jak i dlaczego korzystamy z Cookies?
Korzystamy z Cookies w celu udoskonalenia funkcjonalności naszych stron internetowych
oraz lepszego zrozumienia w jaki sposób osoby odwiedzające nasze strony korzystają z nich
oraz narzędzi i usług na nich oferowanych. Przechowywanie plików Cookies na Twoim
komputerze pozwala nam w łatwy sposób spersonalizować Twoją wizytę na naszej stronie
internetowej, a kolejną uczynić jeszcze przyjemniejszą. Nie używamy Cookies do
gromadzenia danych osobowych takich jak Twoje imię i nazwisko, jednak możemy powiązać
informacje z plików Cookies z danymi osobowymi zbieranymi od Ciebie za pomocą innych
środków (np. ogólna rejestracja internetowa).

Jak mogę zmienić ustawienia dotyczące Cookies?
W każdej chwili możesz dokonać zmian w swoich ustawieniach dotyczących Cookies (np. w
celu otrzymywania powiadomienia, gdy pliki Cookies są przesyłane na Twój komputer). Aby
to zrobić, przejdź do zakładki „Prywatność” w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Lokalizacja ustawień dotyczących plików Cookies może być różna w zależności od rodzaju
używanej przeglądarki internetowej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat,
skorzystaj z pliku pomocy w swojej przeglądarce, lub skontaktuj się z dostawcą używanego
przez siebie oprogramowania.
Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na wyłączenie plików Cookies w swojej przeglądarce
możesz nie być w stanie zarejestrować się na naszych stronach internetowych lub korzystać z
innych funkcjonalności wymagających rejestracji lub zbierania informacji.
Wszelkie zmiany ustawień Cookies dla tej witryny zostaną zapisane, do czasu gdy
zdecydujesz się na wprowadzenie kolejnych zmian. Pamiętaj, w każdej chwili możesz
powróciś do tej strony klikając na "Polityka Cookies" w stopce każdej podstrony naszego
serwisu.

Jaki rodzaj Cookies jest używany?
Podczas wizyty na tej stronie, używane są następujące pliki Cookies:
Niezbędne Cookies
Są to pliki absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony. Bez nich strona nie będzie
działała poprawnie.
Funkcjonalne Cookies
Są to pliki umieszczane w celu poprawy funkcjonowania strony internetowej. Na przykład

pliki, które zapamiętują wcześniej oglądane treści lub adres e-mail i hasło podane przy
rejestracji podczas wcześniejszej wizyty na tej stronie. Cookies mogą również zapamiętywać
przedmioty umieszczone w koszyku podczas wcześniejszej wizyty w sklepie internetowym
Nestlé. Korzystanie z funkcjonalnych Cookies może więc pomóc nam dostosować tę stronę
do Twoich indywidualnych preferencji oraz zaoszczędzić Ci czasu w przypadku konieczności
ponownej rejestracji, logowania, ponownego wprowadzania danych do formularzy lub próby
uzyskania dostępu do sekcji członków dostępnych tylko dla zalogowanych użytkowników. Na
niektórych stronach internetowych Cookies pozwalają nam przechowywać Twoje ulubione
przepisy, aktywności, punkty lub osiągane wyniki. Możemy również korzystać z Cookies w
celu uniemożliwienia nieletnim użytkownikom podejmowania niektórych działań na naszych
stronach.
Cookies generowane przez witrynę
Są to pliki określone tylko przez tę witrynę i tylko przez nią mogą być odczytywane.
Cookies podmiotów zewnętrznych
Są to pliki określone przez strony trzecie, których używamy do różnych usług (np. analizy
witryny lub reklamy).
Cookies oprogramowania Flash
Aby spersonalizować Twoja wizytę na naszej stronie używamy również plików Cookies
oprogramowania Flash. Przechowujemy w nich informacje na temat takich Twoich
preferencji jak, np. głośność dźwięków odtwarzanych przez stronę, wyników jakie osiągnąłeś
w opublikowanych na stronie grach, ale również na temat tego jakie treści już oglądałeś. Te
ostatnie dane pozwalają nam na wyświetlanie zawartości strony sugerujący treści, które mogą
Cię zainteresować. Podmioty Zewnętrzne, z którymi współpracujemy, aby zapewnić działanie
pewnych funkcji na naszych stronach, takich jak konkursy, gry i promocje, korzystają z
Cookies oprogramowania Flash do gromadzenia i przechowywania informacji nie
zawierających danych osobowych.
Flash Cookies różnią się od innych plików używanych na tej stronie z powodu ilości, rodzaju
oraz sposobu, w jaki dane są przechowywane. Narzędzia zarządzania plikami Cookies w
Twojej przeglądarce nie usuną Cookies oprogramowania Flash. Aby dowiedzieć się jak
zarządzać prywatnością oraz ustawieniami przechowywania Cookies w oprogramowaniu
Flash, sprawdź tutaj:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.ht
ml#117118.

Lista plików Cookies używanych na tej stronie
Poniższe tabele kategoryzują i opisują różne pliki Cookies używane na tej stronie:
Niezbędne Cookies
Nazwa
ASP.NET_SessionID
Funkcjonalne Cookies
Nazwa
NoMobile
WiniaryKlubAtuh
WinLockedLogin

Cel
Cookies generowane przez witrynę
Cel
Cookies generowane przez witrynę
Cookies generowane przez witrynę
Cookies generowane przez witrynę

Nazwa
Cel
RegisterResult
Cookies generowane przez witrynę
NewsletterAddResult
Cookies generowane przez witrynę
cookie_policy_info
Cookies generowane przez witrynę
Cookies generowane przez witrynę
Nazwa
Cel

ASP.NET_SessionId

Ze względu na bezstanowość protokołu HTTP, niezbędny jest
sposób na każdorazowe przekazywanie informacji pomiędzy
przeładowaniami witryny. Dla każdego klienta tworzona jest
osobna sesja, dzięki temu informacje te nie mieszają się
pomiędzy różnymi użytkownikami danej strony. Serwer musi
posiadać sposób na rozpoznawanie, która sesja należy do
którego klienta. Osiągane jest to poprzez stosowanie
identyfikatora sesji, który jest przechowywany w ciasteczku.

NoMobile

Zapobiega przekierowaniu na www.winiary.pl/m w przypadku
wykrycia urządzenia mobilnego.

WiniaryKlubAtuh

Automatycznie uwierzytelnia użytkownika w serwisie
(checkbox “Zapamiętaj mnie” przy logowaniu)

WinLockedLogin

Blokuj logowanie użytkownika, który narusza regulamin
serwisu www.winiary.pl

RegisterResult

Ciasteczko przechowuje informacje o rezultacie rejestracji
nowego użytkownika w celu wyświetlenia odpowiedniej
treści.

NewsletterAddResult

Ciasteczko przechowuje informacje o rezultacie działania
formularza newslettera w celu wyświetlenia odpowiedniej
treści.

cookie_policy_info

Ciasteczko przechowuje informacje o akcjeptacji polityki
dotyczącej cookies.

Cookies podmiotów zewnętrznych
Nazwa

__utma, __utmb, __utmc,
__utmz, __utmv

Cel

Komentarz

Google Analytics to bezpłatne narzędzie
internetowe Google, które pozwala
właścicielom witryn lepiej zrozumieć
preferencje ich użytkowników. Google
Analytics zapisuje pliki cookie pod
domeną odwiedzanej witryny. Korzysta
z zestawu plików cookie (takich jak
Google
„__utma” czy „_utmz”), które
Analytics
umożliwiają anonimowe zbieranie
Cookie
informacji i przekazywanie danych na
temat trendów bez identyfikowania
poszczególnych użytkowników.
Dowiedz się więcej o plikach cookie z
Google Analytics i ochronie
prywatności.

Nazwa

NID, PREF

Cel

Komentarz

Te pliki cookie pozwalają nam
wyświetlać reklamy, które są bardziej
interesujące dla użytkowników, a
jednocześnie bardziej wartościowe dla
wydawców i reklamodawców. Dzięki
nim możemy między innymi dobierać
reklamy do użytkowników, ulepszać
raporty o skuteczności kampanii i
pomijać reklamy, które użytkownik już
widział. Google używa plików cookie
(takich jak PREF), by móc
personalizować reklamy w swoich
serwisach (np. w wyszukiwarce Google)
– zwłaszcza wtedy, gdy użytkownik nie
jest zalogowany na swoje konto Google.
Pliki cookie są również używane do
wyświetlania reklam poza stronami
Google. Nasz główny reklamowy plik
cookie nazywa się „id” i jest zapisywany
w przeglądarkach pod domeną
doubleclick.net. Używamy też innych
plików cookie, takich jak _drt_, FLC,
NID czy exchange_uid. Niekiedy plik
cookie może zostać zapisany pod
Google.com
domeną odwiedzanej witryny. Tak się
właśnie dzieje w przypadku naszych
usług DoubleClick – plik cookie o
nazwie „__gads” może zostać zapisany
pod domeną odwiedzanej właśnie
witryny. Plik cookie DoubleClick może
być też używany do personalizacji
reklam w innych serwisach Google (np.
w YouTube). Dowiedz się więcej o
reklamach w YouTube. Google korzysta
też z pliku cookie konwersji, który
umożliwia reklamodawcom
zorientowanie się, ile osób klikających
reklamy kupiło ich produkty. Te pliki
cookie umożliwiają Google i
reklamodawcy stwierdzenie, że
użytkownik kliknął reklamę, po czym
odwiedził stronę reklamodawcy. Nie
zawierają one danych, które
pozwalałyby na ustalenie tożsamości
użytkownika ani powiązanie informacji
o przeglądaniu z witrynami
reklamodawców. Dodatkowo te pliki są
przechowywane tylko tymczasowo i

Nazwa

Cel

Komentarz

zapisywane jako pochodzące z domeny
googleadservices.com. Niektóre z
naszych usług reklamowych
umożliwiają innym firmom wysyłanie
własnych plików cookie do
przeglądarki. Na przykład odwiedzając
stronę, na której są używane usługi
DoubleClick, możesz trafić na pliki
cookie wysyłane do przeglądarki
zarówno przez Google, jak i przez inne
firmy. Wydawcy i reklamodawcy mogą
korzystać z wielu rozwiązań i usług
różnych dostawców, a każdy z tych
dostawców może z kolei zapisywać
własne pliki cookie. Jednak każdy plik
cookie może odczytywać wyłącznie ta
domena, która ustawiła ten plik.
Oznacza to, że podczas wczytywania
pojedynczej strony do przeglądarki
może zostać wysłanych kilka plików
cookie od wielu różnych firm. W ten
właśnie sposób działa większość reklam
w internecie.
fbm_*, fbsr_*

Ciasteczka używane do
Facebook.com
Uwierzytelnianie w sieci Facebook.com

_pinterest_sess,
_pinterest_from_fbtimeline

Ciasteczka tworzone przez przycisk “Pin
It” który umożliwia publikacje treści w pinterest.com
sieci Pinterest.com

APISID, rememberme, SS,
Ciasteczka tworzone przez Przycisk +1,
HSID, SSID, MPRF,
umożliwiają polecanie stron w sieci
plus.google.com
SAPISID,SID, PREF, BEAT, OTZ Google+.
p,lu,fr,datr,sub,
csm,act,c_user,s,xs,
presence

Przycisk “Lubię to” umożliwia
Facebook.com
publikacje treści w sieci Facebook.com

51D

Ciasteczko umożliwia identyfikację
urządzeń mobilnych

51Degrees.mobi

WRUID, _CT_DATA

ClickTale zapisuje informacje o
użytkowniku, m.in. jego id

ClickTale

gdyn

Przechowuje informacje dla Gemius –
badanie rynku internetowego

www.gemius.pl

Uwaga prawna

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do ww. polityki. Prosimy
zajrzeć na stronę od czasu do czasu, aby przejrzeć te i dodatkowe informacje.
© 2012 Nestlé. Wszelkie prawa zastrzeżone.

