„Cookies” - informacje automatycznie zachowywane na Państwa
komputerze
Gdy oglądają Państwo jedną z naszych witryn, możemy umieszczać na
Państwa komputerze pewne dane w postaci tzw. cookies - plików, które
pozwalają nam automatycznie rozpoznać Państwa komputer przy następnej
wizycie. Pliki te pozwalają np. dostosować wygląd witryny do Państwa
zainteresowań albo zachować hasło, by nie musieli go Państwo wpisywać od
nowa za każdym razem. Za pomocą plików cookies nie zbieramy Państwa
danych osobowych, chyba że wcześniej wyrazili Państwo na to zgodę.
Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, prosimy skonfigurować
przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź
każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem. Poniżej znajdą Państwo
informację, jak to zrobić.
Proszę mieć na uwadze, że bez plików cookies pewne funkcje naszych stron
mogą nie działać prawidłowo.
Rodzaje stosowanych plików cookies
Pliki cookies w zależności od swojej funkcji mogą należeć do 4 kategorii:
niezbędne do funkcjonowania strony, analityczne, funkcjonalne oraz
marketingowe.
Absolutnie niezbędne pliki cookies są potrzebne do prawidłowego
funkcjonowania witryny Siemensa, np. przypisują anonimowe ID sesji, aby
łączyć większą liczbę powiązanych zapytań wysyłanych do serwera.
Analityczne pliki cookies zbierają informacje na temat korzystania za stron,
np. rodzaj przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego użytkownika,
nazwę domeny poprzednio odwiedzanej strony, liczbę wizyt, średni czas
trwania wizyty na stronie i strony, na które przeszedł użytkownik. Te pliki
cookies nie zachowują informacji, które umożliwiałyby osobową identyfikacji
użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki są zagregowane, a tym samym
pozostają anonimowe. Dzięki takim informacjom możemy pracować nad tym,
by nasze strony były bardziej przyjazne użytkownikom. Użytkownik może
zablokować takie pliki, tworząc tzw. exclusion cookie (patrz sekcja

Zarządzanie plikami cookies)
Funkcjonalne pliki cookies umożliwiają zachowanie informacji podanych
wcześniej przez użytkownika (takich jak ID użytkownika, wybór języka,
lokalizacja) w celu zapewnienia użytkownikowi jak najlepszych,
spersonalizowanych funkcji. Funkcjonalne pliki cookies są również potrzebne
do udostępnienia pewnych funkcji, takich jak np. odtworzenie filmu, oraz do
zachowanie decyzji użytkownika o stałym zablokowaniu wybranych funkcji
(np. analizy stron) poprzez tzw. opt-out cookies.
Marketingowe pliki cookies wykorzystujemy w celu dopasowania naszych
treści do potrzeb użytkowników w oparciu o ich zainteresowania. Są one
również wykorzystywane do ograniczania częstotliwości wyświetlania reklam i
do mierzenia efektywności kampanii reklamowych. Rejestrują one, czy
użytkownicy odwiedzili stronę i jakie treści ich interesowały. Te informacje
mogą być również udostępniane stronom trzecim, takim jak np.
reklamodawcy. Takie pliki cookies są często połączone z funkcjonalnościami
serwisów należących do strony trzeciej. Użytkownicy mogą zablokować takie
ciasteczka tworząc tzw. opt-out cookie.
Zarządzanie plikami cookies
Uwaga: Nie wszystkie z wymienionych poniżej plików cookies będą
wykorzystywane, gdy odwiedzają Państwo nasze strony poprzez urządzenia
mobilne.
Analityczne pliki cookies – Adobe Analytics
Korzystamy z Adobe Analytics aby stale ulepszać nasze strony oraz
wykrywać ewentualne błędy. W tym celu Adobe Analytics przechowuje i
analizuje różnego rodzaju anonimowe dane, w tym meta dane odwiedzonej
strony, strony linkujące do Siemensa, czas wizyty i rodzaj wykorzystywanej
przeglądarki.
W celu zablokowania możliwości zbierania i analizy danych dotyczących
Państwa wizyty na stronie przez Adobe Analytics, proszę kliknąć tutaj. W ten
sposób stworzą Państwo w przeglądarce tzw. exclusion cookie, czyli plik
cookie zapobiegający zapamiętywaniu tych danych. Nie zawiera on danych

osobowych, lecz technicznie umożliwia Adobe/Siemesowi stałe
rozpoznawanie Państwa preferencji.
Jeśli skasują Państwo taki plik cookie, lub jeśli zmienią Państwo komputer
albo przeglądarkę, konieczne będzie ponowne utworzenie exclusion cookie.
Marketingowe pliki cookies:
Adobe Target
Wykorzystujemy Adobe Target, by dostarczać naszym użytkownikom treści
dostosowane do ich zainteresowań. W tym celu Adobe Target analizuje
anonimowe informacje o poprzednich wizytach użytkownika na naszej stronie.
W celu zablokowania możliwości agregacji i analizy danych dotyczących
Państwa wizyty na stronie przez Adobe Target, proszę kliknąć tutaj. W ten
sposób stworzą Państwo w przeglądarce tzw. exclusion cookie, czyli plik
cookie zapobiegający zapamiętywaniu tych danych. Nie zawiera on danych
osobowych, lecz technicznie umożliwia Adobe/Siemesowi stałe
rozpoznawanie Państwa preferencji.
Adobe Media Optimizer
Czasem prowadzimy kampanie reklamowe, w ramach których reklamy
wyświetlają się w przeglądarce użytkownika na bazie jego zainteresowań.
Możemy poznawać zainteresowania użytkownika na podstawie korzystania
przez niego z naszych stron lub aplikacji oraz informacji z innych firm lub
stron, z którymi współpracujemy, by lepiej poznać zainteresowania
użytkownika. Tego typu reklamy często nazywane są „reklamą behawioralną”.
Wykorzystujemy Adobe Media Optimizer (AMO) do wyświetlania naszych
reklam w Intenecie. W tym celu w przeglądarce użytkownika zostanie
utworzonych kilka ciasteczek zezwalających AMO oraz tzw. narzędziom ad
exchange rozpoznawanie urządzenia końcowego użytkownika na podstawie
anonimowych identyfikatorów, a tym samym pokazywanie użytkownikowi
reklam dopasowanych do jego zainteresowań. Proszę kliknąć tutaj, aby
zablokować zbieranie i analizowanie przez AMO danych zebranych podczas
Państwa wizyty na stronie i dostarczanie Państwu dostosowanych reklam na
innych stronach internetowych w oparciu o Państwa aktywność na naszych

stronach i w usługach internetowych. Jeśli zablokują Państwo tę możliwość
nadal mogą Państwo widzieć nasze reklamy wyświetlane na stronach innych
firm, lecz nie będą one dostosowywane do Państwa zainteresowań
ustalonych na bazie Państwa aktywności na naszych stronach i w usługach
internetowych.
W przypadku części lub wszystkich firm uczestniczących w Digital Advertising
Alliance mogą Państwo również zablokować gromadzenie danych na temat
oglądanych stron w celu wyświetlania reklam w oparciu o zainteresowania na
stronie Digital Advertasing Alliance Consumer Choice.
Xaxis
Zezwalamy firmie Xaxis (Spólka GroupM Competence Center GmbH,
Derendorfer Alee 10, 40476 Düsseldorf) na umieszczanie na naszych
stronach plików cookie, które zbierają informacje dotyczące reklamy
internetowej opartej na użytkowaniu. Takie działanie określa się pojęciem
„targetowanie”.
W tym cel Xaxis zbiera i przechowuje anonimowe informacje na naszej
stronie. Plik cookie przechowywany na Państwa komputerze zbiera informacje
o aktywnościach na odwiedzanych stronach (np. zachowaniach w sieci,
odwiedzonych podstronach, kliknięciach w bannery reklamowe itp.). Na
podstawie tych daych Xaxis tworzy profile, które nie pozwalają na osobową
identyfikację użytkownika; w szczególności nie jest przechowywany adres IP
użytkownika.
Komputer Państwa jest wówczas identyfikowany w celu dostarczania reklam
przeznaczonych dla danej grupy docelowej. Dzięki temu możliwe jest
wyświetlanie reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań na innych
stronach.
Dodatkowe informacje dotyczące tych technologii używanych na naszych
stronach i polityki prywatności znajdą Państwo pod
linkiem: http://www.xaxis.com/page/privacy-policy
Zawsze mają Państwo możliwość zablokowania zbierania i przechowywania
danych poprzez stworzenie tzw. exclusion cookie.

Facebook
Nasze strony mogą wykorzystywać również piksel trakujący Facebooka w
celu dopasowywania reklam do odbiorcy. Oznacza to, że strony trzecie, w tym
Facebook, mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne
technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc
w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania
reklam. Mogą Państwo zrezygnować z gromadzenia i używania takich danych
na temat oglądanych stron w celu obsługi targetowania reklam na
stronie http://www.aboutads.info/choices
Jak deaktywować pliki cookies?
Instrukcję zarządzania plikami cookies znajdą Państwo na stronach
producentów przeglądarek internetowych:
IE
Opera
Safari
Chrome
Firefox
W razie wątpliwości dotyczących naszej polityki cookies prosimy o przesłanie
pytań i sugestii na adres: siemens.pl@siemens.com

