Lista plików Cookie zaufanych partnerów:
Nazwa
_dc_gtm_UA-#

Czas
Sesyjne

_gid

Sesyjne

_ga

2 lata

_gat

Sesyjne

collect

Sesyjne

_utma

2 lata

_utmb

Sesyjne

_utmc

Sesyjne

_utmz

6 miesiący

_gac_UA-#

3 miesiące

_gat_UA-#

Sesyjne

_gat_rollupTrack
er
IDE
FLC
DSID
CONSENT

Sesyjne

1P_JAR

30 dni

PREF

2 lata

NID

6 miesięcy

SNID

6 miesięcy

AID

6 miesięcy

DSID

6 miesięcy

TAID

6 miesięcy

_gcl_au

3 miesiące

_gcl_aw

3 miesiące

_gcl_dc

3 miesiące

__utmx

18 miesięcy

12
13
14
do

miesięcy
miesięcy
dni
01.01.2038

Narzędzie
Google Analytics
(domena:
pzu.pl)

Doubleclick (domena:
doubleclick.net)
Google (domena:
google.pl)

Google Ads (domena:
pzu.pl)

Google Optimize

Cel
Google Analytics to narzędzie analityczne, które
pomaga analizować zachowania Użytkowników stron
internetowych. Google Analytics gromadzi informacje
anonimowo, co nie pozwala na identyfikacje
poszczególnych osób. Google Analytics wykorzystuje
własny zestaw plików cookie do śledzenia interakcji
odwiedzających witrynę osób. Pliki te są
wykorzystywane do przechowywania informacji takich
jak czas wizyty, skąd pochodzi ruch i które podstrony
użytkownicy przeglądają.

Dane techniczne cookie Google Analytics

Polityka prywatności Google

Rodzaje plików cookie używanych przez
Google

Google używa tych plików cookie, 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. Ich główny reklamowy plik
cookie nazywa się „IDE” i jest zapisywany w
przeglądarkach pod domena doubleclick.net. Cookie
„AID”, „DSID” i „TAID”, dzięki którym istnieje możliwość
powiązania działania użytkownika na różnych
urządzeniach, jeżeli wcześniej zalogował się na konto
Google na jednym z nich. Pozwala na to koordynowanie
reklamy wyświetlanej na różnych urządzeniach i
prowadzenie pomiaru zdarzeń prowadzących do
konwersji.

Polityka prywatności Google

Rodzaje plików cookie używanych przez
Google
Google Ads to nowa nazwa platformy reklamowej
Google Adwords. Platforma ta służy do prowadzenia
działań reklamowych w wyszukiwarce i sieci partnerów
reklamowych Google. Zbiera ona anonimowe dane i
agreguje je w raporty dotyczące skuteczności reklam.
Poza wymienionymi typami reklam, Google Ads
udostępnia technologię retargetingu, czyli dotarcia z
przekazem reklamowym do osób, które w przeszłości
odwiedziły daną witrynę internetową.

Polityka prywatności Google

Rodzaje plików cookie używanych przez
Google
Google Optimize to narzędzie służące do modyfikacji
stron internetowych w czasie rzeczywistym i badania
rekcji Użytkowników na wprowadzane zmiany. Pliki
cookie pozwalaj przypisać Użytkownika do konkretnej
grupy, dzięki czemu przy powrocie na stronę poddaną
zmianie nie będzie każdorazowo wyświetlana inna treść,
czy układ elementów. Dzięki Google Optimize jesteśmy
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CCMSESSID
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14 dni
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session
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60 dni
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60 dni
1 dzień
28 dni

Facebook (domena:
facebook.com)
Facebook (domena:
pzu.pl)

Adform (domena:
adform.net)
Adform (domena:
adform.net,
adformdsp.net)

Adform (domena:
track.adform.net,
server.adform.net,
adx.adform.net,
server.adformdsp.net)

w stanie poprawiać doświadczenia związane z
interakcjami z naszymi stronami internetowymi.
Technologia ta, częściowo bazuje na cookies Google
Analytics, w celu prawidłowego identyfikowania
Użytkowników serwisu.

Dane techniczne cookie Google Analytics

Polityka prywatności Google

Rodzaje plików cookie używanych przez
Google
Facebook wykorzystuje pliki cookies do profilowania
Użytkowników oraz jak najdokładniejszemu
dopasowywaniu reklamy do danego Użytkownika.
Facebook, podobnie jak Google Analytics, zbiera
informacje o sposobie korzystania ze stron
internetowych. Facebook nie udostępnia danych
osobowych, profilowych użytkowników. Poza
możliwością kierowania reklam do profili/segmentów
Użytkowników udostępnią technologię retargetingu,
czyli dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które
już odwiedziły daną witrynę internetową.

Polityka cookie Facebook
Adform to platforma do zakupu reklamy w modelu RTB
(Real-Time-Biding) oraz retargetingu, czyli możliwości
dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które już
odwiedziły daną witrynę internetową w przeszłości.
Zakup powierzchni reklamowej odbywa się na zasadach
aukcji w czasie rzeczywistym.
Anonimowe dane dotyczące użytkowników grupowane
są w profile/segmenty, do których można kierować
reklamy internetowe.
Technologia ta bazuje na ciasteczkach, zatem nie są
przekazywane żadne dane osobowe, a w szczególności
dane wrażliwe.

Polityka cookie Adform

7 dni
7 dni
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Clickonometrics
(domena:
clickonometreics.pl)

Clickonometrics
(domena:
delivery.clickonometrics
.pl)

Clickonometrics to dostawca technologii adserwerowej,
pozwalającej na mierzenie efektywności działań
reklamowych w Internecie. Daje on dostęp do statystyk
kampanii i ułatwia rozliczenia z wydawcami. Dodatkowo
platforma zintegrowana jest z RTB (Real-TimeBiding) pozwalając na aukcyjny zakup powierzchni
reklamowej w czasie rzeczywistym. Clickonometrics
udostępnia również technologię retargetingu, czyli daje
możliwości dotarcia z przekazem reklamowym do osób,
które już odwiedziły daną witrynę internetową w
przeszłości. Opisana platforma bazuje na ciasteczkach,
zatem nie są przekazywane żadne dane osobowe, a w
szczególności dane wrażliwe.

Polityka prywatności i optout Clickonometrics
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TrafficWatchDog
(domena:
trafficscanner.pl,
pzu.pl)

PHPSESSID

Sesyjne

_ga
__ipcan_rUnknX
kyGwWUxuvz2A
5IZnOmamaPohl
JlY2my4CgqAw.
_gid
__lc.visitor_id.29
82582
lc_window_state
lc_sso2982582
_gid

2 lata
12 miesięcy

iPresso (domena:
media-pzumarketing.ipresso)
iPresso (domena:
ipresso.pl)

APISID
PREF
SAPISID
CONSENT
SID
SSID
GPS

2 lata
8 miesięcy
2 lata
19 lat
2 lata
2 lata
1 godzina

1 dzień
18 miesięcy
Sesyjne
18 miesięcy
Sesyjne

Conversionlabs
(domena:
conversionlabs.net.pl)

YouTube (domena:
youtube.com)

TrafficWatchDog to aplikacja w zakresie wykrywania ad
fraudow (oszust wydawców), monitorująca i analizująca
dane bezosobowe w celu identyfikacji nadużyć emarketingowych.
Zakres analizowanych danych:

dane udostępniane przez przeglądarkę i
połączenie internetowe użytkownika w
zakresie monitorowanej strony,

dane dotyczące aktywności użytkownika na
monitorowanej stronie.
Przesyłanie monitorowanych danych jest zabezpieczone
szyfrowanym połączeniem HTTPS.
W plikach cookies są przechowywane identyfikatory
użytkownika i sesji.

Polityka cookies

Polityka prywatności

Regulamin
iPresso to system do automatyzacji marketingu.
Pozwala on m. in. zarządzać bazą kontaktów, wysyłać
wiadomości e-mail i sms, notyfikacji push, monitorować
Użytkowników na stronach i łączyć te dane z
konkretnymi kontaktami. Umożliwia to tworzenie
zbiorów Użytkowników o określonych cechach i
personalizowania do nich komunikacji marketingowej z
wykorzystaniem opisywanego narzędzia.

Polityka prywatności iPresso

Conversionlabs to narzędzie do retargetingu, dające
możliwości dotarcia z przekazem reklamowym do osób,
które już odwiedziły w przeszłości daną witrynę
internetową. Wykorzystuje ono technologię cookie do
identyfikacji anonimowego Użytkownika witryny i
wysłania mu komunikacji marketingowej w sieci
reklamowej partnera. Cały proces identyfikacji cookie i
powiązania go z konkretnym adresem e-mail odbywa
się po stronie dostawcy technologii. Conversionlabs nie
są przekazywane żadne dane osobowe, a w
szczególności dane wrażliwe.

Polityka prywatności Conversionlabs
YouTube platforma wideo udostępniająca możliwość
osadzania (embedowania) filmów na stronach trzecich.
Film fizycznie jest na serwerach YouTube, dlatego
strona, na której film jest osadzony musi się połączyć z
zewnętrznym serwerem. W celu monitorowania gdzie
film jest osadzony, pomiaru interakcji (np. do jakiego
momentu Użytkownicy odtwarzają film; ile razy dany
Użytkownik odtwarzał film) wykorzystywane są pliki

VISITOR_INFO1
_LIVE
YSC
HSID

6 miesięcy

cookie.

Polityka prywatności Google

Rodzaje plików cookie używanych przez
Google

Sesyjne
2 lata

Lista własnych wewnętrznych plików Cookie:
Nazwa
JobOffers
counter
lsp_vid
pid
restricted_data
CMSSESSIONID
TS018ad5aa
restricted_data
cookiesPolicyAcce
pted
counter
pzuFrameHref
pzuPerformanceP
arams
MYSAPSSO2
SAPWP_active
rollupUserId
rollupUserIdSent

Czas
7 dni
30 dni
1 rok
1 rok
Sesyjne
Sesyjne
Sesyjne
Sesyjne
1 rok

Narzędzie
Wewnętrzne (domena:
www.pzu.pl)

1 miesiąc
Sesyjne
Sesyjne

Wewnętrzne (domena:
pzu.pl)

Sesyjne
Sesyjne
6 miesięcy
brak

brak

Cel
Zestaw naszych plików Cookies, które służą nam do
zbierania informacji o źródłach ruchu na naszych
witrynach, przechowywania informacji o preferencjach
Użytkownika dotyczące ustawień naszych serwisów,
personalizowania serwisów w zależności od zachowania
i preferencji Użytkowników, przechowywania informacji
o zgodzie lub sprzeciwie na politykę Cookies,
monitorowania bezpieczeństwa sesji i wydajność
witryny.

