POLITYKA PLIKÓW COOKIE
Polityka plików cookie stanowi część Informacji Prawnej i Polityki Prywatności witryny internetowej
www.edpr.com (zwanej dalej witryną internetową).
Firma EDP RENOVÀVEIS, S.A. o adresie […] (zwana dalej EDPR), reprezentowana przez inspektora
ochrony danych osobowych dostępnego pod adresem e-mail dataprotection@edpr.com,
oświadcza, że w celu ułatwienia Państwu korzystania z witryny internetowej używa tzw.
ciasteczek i innych plików o zbliżonych funkcjach (zwanych dalej plikami cookie).
Tak więc celem udostępnienia użytkownikom całej wiedzy niezbędnej do świadomego korzystania
z witryny internetowej, niniejszym przedstawiamy następujące informacje o tym, czym są pliki
cookie, jakiego rodzaju pliki cookie są używane na naszej witrynie internetowej oraz w jaki sposób
można je skonfigurować lub wyłączyć.

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Cookies (tzw. ciasteczka) to małe pliki przesyłane przez serwery internetowe odwiedzanych stron.
Pliki te służą do pozyskiwania z urządzeń użytkowników informacji dotyczących ich zachowania
w sieci i preferencji.
Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Internetu, ponieważ pozwalają na rozwiązania
techniczne, które umożliwiają użytkownikowi poruszanie się po różnych witrynach internetowych.
Pozostając całkowicie bezpieczne dla sprzętu/urządzenia użytkownika, pomagają w identyfikacji i
rozwiązywaniu ewentualnych błędów w funkcjonowaniu witryny. Mogą być również
wykorzystywane do celów reklamowych lub analitycznych.

2. PLIKI COOKIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ EDPR

Precyzując: EDPR wykorzystuje własne pliki cookie generowane bezpośrednio przez tę domenę
oraz zewnętrzne pliki cookie generowane przez inne witryny internetowe poza EDPR, należące do
firm zewnętrznych, w konkretnych celach określonych poniżej. Jeśli w przyszłości EDPR wykorzysta
inne niż wymienione pliki cookie w celu świadczenia większej ilości usług oraz ich optymalizacji,
użytkownik zostanie o tym poinformowany.

(i)

Techniczne pliki cookie

Techniczne pliki cookie umożliwiają użytkownikowi poruszanie się po witrynie i korzystanie z
różnych opcji czy usług, które ta zawiera, takich jak na przykład kontrola ruchu na stronie i
przepływu danych, identyfikacja sesji, dostęp do zawartości z ograniczonym dostępem, kontrola
nadużyć zagrażających bezpieczeństwu usługi, rejestracja lub zgłoszenie chęci udziału w
wydarzeniu, korzystanie z funkcji bezpieczeństwa podczas przeglądania, przechowywanie treści
do transmisji wideo lub dźwięku, udostępnienie ruchomych treści (na przykład animacji) lub
udostępnianie treści za pośrednictwem sieci społecznościowych.
EDPR nie potrzebuje Twojej zgody na instalację na Twoim urządzeniu tych plików cookie, które są
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny internetowej, a ich użycie jest oparte na
potrzebie świadczenia żądanych usług. Jeżeli wyłączysz lub zablokujesz wszystkie pliki cookie w
swojej przeglądarce, przeglądanie witryny internetowej może być utrudnione, a niektóre narzędzia
dostępne w serwisie mogą nie działać prawidłowo.
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COOKIE

HOST

KATEGORIA

JSESSIONID

nr-data.net

Ściśle
niezbędny
Ściśle
niezbędny

AK_BMSC

flife.de

BM_SV

flife.de

Ściśle
niezbędny

ANONYMOUSTOKEN

channel.royalcast.com

Ściśle
niezbędny

COOKIE-AGGED

www.edpr.com

Ściśle
niezbędny

COOKIE-AGREEDCATEGORIES

www.edpr.com

Ściśle
niezbędny

OPTANONALERTBOX
CLOSED

www.edpr.com

Ściśle
niezbędny

OPTANONZGODA

www.edpr.com

Ściśle
niezbędny

OPIS
Służy do utrzymania anonimowej
sesji użytkownika przez serwer.
Jest on używany do poprawy
wydajności i bezpieczeństwa
witryny. Pomaga chronić witrynę
przed złośliwymi użytkownikami,
identyfikując boty.
Plik cookie zapobiegający
oszustwom, używany w
kontekście BotManagera strony.
BotManager identyfikuje
potencjalne boty i zgłasza
potencjalne zagrożenia na
stronie.
Ten plik cookie pozwala
użytkownikom na interakcję z
witryną, przy zachowaniu
anonimowości wobec serwera.
Śledzi, czy użytkownik końcowy
wyraził zgodę na używanie
plików cookie na tej stronie.
Utrzymuje preferencje zgody
użytkownika końcowego zgodnie
z warunkami polityki plików
cookie.
Ten plik cookie jest ustawiany
przez strony internetowe
korzystające z niektórych wersji
rozwiązania firmy OneTrust
zapewniającego zgodność z
prawem dotyczącym plików
cookie. Jest on ustawiany po
tym, jak odwiedzający zobaczą
komunikat z informacją o plikach
cookie, a w niektórych
przypadkach dopiero wtedy, gdy
aktywnie zamkną komunikat.
Dzięki niemu witryna nie
wyświetla użytkownikowi tego
komunikatu więcej niż jeden raz.
Plik cookie ma roczny okres
ważności i nie zawiera żadnych
danych osobowych.
Ten plik cookie jest ustawiany
przez rozwiązanie zgodności z
przepisami dotyczącymi plików
cookie firmy OneTrust.
Przechowuje on informacje o
kategoriach plików cookie
używanych przez witrynę oraz o
tym, czy odwiedzający wyrazili
lub wycofali zgodę na używanie
każdej kategorii. Umożliwia to
właścicielom witryn
zapobieganie ustawianiu plików
cookie z każdej kategorii w
przeglądarce użytkownika, jeśli
nie wyraził on na to zgody. Plik
cookie ma standardowy okres
ważności wynoszący jeden rok,
dzięki czemu zapamiętuje
preferencje powracających
użytkowników. Przy czym nie
zawiera żadnych informacji, które
mogłyby zidentyfikować osobę
odwiedzającą witrynę.

Sesja

DOSTĘP LUB
UDOSTĘPNIA
NIE STRONOM
TRZECIM
Tak

0 dni

Tak

0 dni

Tak

200 dni

Tak

101 dni

Tak

101 dni

Nie

6 miesięcy

Tak

6 miesięcy

Tak

CZAS
TRWANIA

2

AWSELB

ir.tools.investis.com

Ściśle
niezbędny

AWSELBCORS

ir.tools.investis.com

Ściśle
niezbędny

AK_BMSC

tools.investis.com

Ściśle
niezbędny

BM_SV

tools.investis.com

Ściśle
niezbędny

(ii)

Ten plik cookie jest związany z
funkcją elastycznego
równoważenia obciążenia
Amazon Web Services, służącą
do kierowania żądań klientów do
serwera. Rozprowadza ona ruch
do witryny na wielu serwerach w
celu optymalizacji czasu
odpowiedzi.
Ten plik cookie rejestruje, jaką
grupę serwerów obsługuje
użytkownik. Jest on używany w
kontekście równoważenia
obciążenia, aby zoptymalizować
doświadczenia odwiedzających.
Jest on używany do poprawy
wydajności i bezpieczeństwa
witryny. Pomaga chronić witrynę
przed złośliwymi użytkownikami,
identyfikując boty.
Plik cookie zapobiegający
oszustwom, używany w
kontekście BotManagera strony.
BotManager identyfikuje
potencjalne boty i zgłasza
potencjalne zagrożenia na
stronie.

Sesja

Tak

Sesja

Tak

0 dni

Tak

0 dni

Tak

Pliki cookie wykorzystywane do dostosowania usług do potrzeb
użytkownika

Są to pliki cookie, które umożliwiają zapisywanie informacji umożliwiających dostęp do serwisu z
określonymi cechami, które mogą odróżniać doświadczenia użytkownika od doświadczeń innych
użytkowników, takimi jak na przykład język, liczba wyników wyświetlanych podczas
wyszukiwania, właściwości lub zawartość serwisu w zależności od rodzaju przeglądarki, za
pomocą której użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu lub regionu, z którego uzyskuje dostęp do
serwisu itp.
W przypadku, gdy personalizacja została zamówiona bezpośrednio przez użytkownika (np. wybór
języka poprzez kliknięcie na odpowiednią pozycję), tego rodzaju pliki cookie traktowane są jako
usługa aktywowana na wyraźne żądanie użytkownika i są wykorzystywane wyłącznie w
określonym celu bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody.

(iii)

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie gromadzą informacje o sposobie korzystania z witryny przez odwiedzających, na
przykład o tym, które strony odwiedzane są przez nich najczęściej, czy otrzymują komunikaty o
błędach na stronach internetowych, do których sekcji witryny wchodzą lub w jakie łącza klikają.
Informacje uzyskane dzięki tym plikom cookie nie pozwalają na identyfikację odwiedzających.
Wszystkie uzyskane informacje są zagregowane, a zatem anonimowe. Funkcją tych plików cookie
jest uzyskiwanie statystyk i raportów, które umożliwiają poprawę funkcjonowania witryny
internetowej.
Te pliki cookie są instalowane na urządzeniu użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik je
zaakceptuje.
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COOKIE
ODWIEDZAJĄCY
_INFO1_LIVE

YSC

_GA

_GID

HOST I LINK DO
POLITYKI
PRYWATNOŚCI
youtube.com

Google Analytics

youtube.com

Google Analytics
newrelic.com
NewRelic

KATEGORIA
Analytics

Analytics

Analytics

newrelic.com
NewRelic

Analytics

OPTIMIZELYEND
USERID

newrelic.com
NewRelic

Analytics

S_FID

newrelic.com
NewRelic

Analytics

_GA

_GID

royalcast .com

royalcast.com

Analytics

Analytics

OPIS
Ten plik cookie jest ustawiany
przez Youtube w celu śledzenia
preferencji użytkownika dla filmów
Youtube umieszczonych na
stronach internetowych i jest
używany jako unikalny
identyfikator do śledzenia
oglądalności filmów. Określa on
również, czy osoba odwiedzająca
stronę internetową korzysta z
nowej czy starej wersji interfejsu
Youtube.
Ten plik cookie jest ustawiany
przez YouTube w celu śledzenia
wyświetleń udostępnianych
filmów.
Związany z Google Universal
Analytics. Ten plik cookie służy do
rozróżniania indywidualnych
użytkowników poprzez przypisanie
losowo wygenerowanego numeru
jako identyfikatora klienta. Jest on
dołączany do każdego żądania
strony w witrynie i
wykorzystywany do obliczania
danych dotyczących
odwiedzających, sesji i kampanii na
potrzeby raportów analitycznych
witryny.
Powiązany z Google Universal
Analytics. Służy do rozróżniania
użytkowników i przechowuje
indywidualną wartość dla każdej
odwiedzanej strony.
Plik cookie utworzony przez
platformę optymalizacji stron
internetowych Optimizely. Ten plik
cookie to indywidualny
identyfikator użytkownika.
Ten plik cookie jest związany z
usługą analizy świadczoną przez
pakiet produktów Site Catalyst
firmy Adobe. Jest to nowy plik
cookie wprowadzony w 2013 r.
jako "zastępczy" identyfikator
odwiedzającego, w przypadku gdy
plik cookie s_vi, normalnie
wykorzystywany do tego celu, jest
zablokowany. Zawiera on
niepowtarzalny identyfikator
generowany losowo.
Związany z Google Universal
Analytics. Ten plik cookie służy do
rozróżniania indywidualnych
użytkowników poprzez przypisanie
losowo wygenerowanego numeru
jako identyfikatora klienta. Jest on
dołączany do każdego żądania
strony w witrynie i
wykorzystywany do obliczania
danych dotyczących
odwiedzających, sesji i kampanii na
potrzeby raportów analitycznych
witryny.
Powiązany z Google Universal
Analytics. Służy do rozróżniania

CZAS
TRWANIA

DOSTĘP LUB
UDOSTĘPNIANIE
STRONOM TRZECIM

6 miesięcy

Tak

Sesja

Tak

2 lata

Tak

1 dzień

Tak

180 dni

Tak

2 lata

Tak

2 lata

Tak

1 dzień

Tak
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_GAT_UA29786
1572

_GA

_GID

_GAT_UA29786
1572

_GA

_GAT_UA3736401-5

_GID

royalcast.com

companywebcast .com

companywebcast.com

companywebcast.com

edpr.com

edpr.com

edpr.com

Analytics

Analytics

Analytics

Analytics

Analytics

Analytics

Analytics

użytkowników i przechowuje
niepowtarzalną wartość dla każdej
odwiedzanej strony.
Jest to plik cookie typu pattern
związany z Google Analytics, w
którym element pattern w nazwie
zawiera niepowtarzalny numer
identyfikacyjny konta lub witryny,
której dotyczy. Ten plik cookie
zarządza limitem ilości danych
rejestrowanych przez Google na
stronach o dużym natężeniu ruchu.
Związany z Google Universal
Analytics. Ten plik cookie służy do
rozróżniania indywidualnych
użytkowników poprzez przypisanie
losowo wygenerowanego numeru
jako identyfikatora klienta. Jest on
dołączany do każdego żądania
strony w witrynie i
wykorzystywany do obliczania
danych dotyczących
odwiedzających, sesji i kampanii na
potrzeby raportów analitycznych
witryny.
Powiązany z Google Universal
Analytics. Służy do rozróżniania
użytkowników i przechowuje
niepowtarzalną wartość dla każdej
odwiedzanej strony.
Jest to plik cookie typu pattern
związany z Google Analytics, w
którym element pattern w nazwie
zawiera indywidualny numer
identyfikacyjny konta lub witryny,
której dotyczy. Ten plik cookie
zarządza limitem ilości danych
rejestrowanych przez Google na
stronach o dużym natężeniu ruchu.
Związany z Google Universal
Analytics. Ten plik cookie służy do
rozróżniania indywidualnych
użytkowników poprzez przypisanie
losowo wygenerowanego numeru
jako identyfikatora klienta. Jest on
dołączany do każdego żądania
strony w witrynie i
wykorzystywany do obliczania
danych dotyczących
odwiedzających, sesji i kampanii na
potrzeby raportów analitycznych
witryny.
Jest to plik cookie typu pattern
związany z Google Analytics, w
którym element pattern w nazwie
zawiera niepowtarzalny numer
identyfikacyjny konta lub witryny,
której dotyczy. Ten plik cookie
zarządza limitem ilości danych
rejestrowanych przez Google na
stronach o dużym natężeniu ruchu.
Powiązany z Google Universal
Analytics. Służy do rozróżniania
użytkowników i przechowuje
niepowtarzalną wartość dla każdej
odwiedzanej strony.

1 minuta

Tak

2 lata

Tak

1 dzień

Tak

1 minuta

Tak

6 miesięcy

Tak

1 minuta

Tak

1 dzień

Tak

EDPR korzysta z analitycznych plików cookies firmy Google Analytics z siedzibą w Stanach
Zjednoczonych. Użytkownik może uniknąć korzystania z Google Analytics w powiązaniu z witryną
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internetową pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod tym linkiem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

(iv)

Marketingowe pliki cookie

Te pliki cookie są używane do wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań konkretnego
użytkownika. Służą one również do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy przez użytkownika, a
także do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych. Zapamiętują one, że użytkownik odwiedził
daną stronę internetową i ta informacja jest udostępniana innym podmiotom, takim jak
reklamodawcy.
Te pliki cookie są umieszczane na urządzeniu użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik je
zaakceptuje.
COOKIE
IDE

TEST_COOKIE

NID

ZGODA

GPS

_ADROLL_FPC

HOST

KATEGO
RIA

doubleclick.net

Reklama

Google
Analytics

doubleclick.net

Google
Analytics

google.com

Google
Analytics

youtube.com

Google
Analytics

youtube.com

Google
Analytics

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

newrelic.com
NewRelic

Reklama

newrelic.com
NewRelic

Reklama

_GCL_AU

newrelic.com
NewRelic

Reklama

_MKTO_TRK

newrelic.com
NewRelic

Reklama

AJS_ANONYMO
US_ID

newrelic.com
NewRelic

Reklama

AJS_GROUP_ID

newrelic.com
NewRelic

Reklama

_AR_V4

OPIS
Ustawiany przez Doubleclick, giełdę
reklamową Google działającą na zasadzie
licytacji w czasie rzeczywistym. Ten plik
cookie przenosi informacje o sposobie
korzystania z witryny przez odwiedzającego
oraz o reklamach, które użytkownik mógł
zobaczyć przed odwiedzeniem witryny.
Służy do sprawdzenia, czy przeglądarka
użytkownika jest kompatybilna z cookies.
Ten plik cookie jest ustawiany przez
DoubleClick (należący do Google), aby pomóc
w tworzeniu profilu zainteresowań
użytkownika i pokazywać mu odpowiednie
reklamy na innych stronach internetowych.
Ten plik cookie przenosi informacje o
sposobie korzystania z witryny przez
odwiedzającego oraz o reklamach, które
użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed
wejściem na daną witrynę.
Ten plik cookie umożliwia śledzenie na
podstawie geograficznej lokalizacji GPS.
Jest on używany do optymalizacji i analizy
wydajności witryny. Jako plik cookie
przekierowania, pozwala na wyświetlanie
reklam użytkownikom, którzy weszli na stronę
podczas przeglądania stron internetowych.
Część zestawu plików cookie, które są
używane do monitorowania wydajności
witryny, tworzenia statystyk odwiedzin
strony i informacji geograficznych o
użytkownikach.
Współpraca z Google AdSense w celu
sprawdzenia skuteczności reklam na
stronach korzystających z ich usług
Ten śledzący plik cookie umożliwia witrynie
internetowej powiązanie zachowania
odwiedzających z odbiorcą kampanii
marketingowej e-mail w celu zmierzenia jej
skuteczności.
Ten plik cookie jest używany przez Analytics,
licząc ile osób odwiedza daną witrynę
internetową i śledząc, czy użytkownik
odwiedził ją wcześniej.
Te pliki cookie wyjaśniają sposób korzystania
z witryny przez użytkownika oraz zdarzenia,
które miały miejsce.

CZAS
TRWANIA

DOSTĘP LUB
UDOSTĘPNIANIE
STRONOM TRZECIM

13 miesięcy

Tak

1 dzień

Tak

6 miesięcy

Tak

19 lat

Tak

30 minut

Tak

1 rok

Tak

6 lat

Tak

3 miesiące

Tak

630 dni

Tak

1 rok

Tak

180 dni

Tak

6

AJS_USER_ID

EI_CLIENT_ID

newrelic.com
NewRelic

Reklama

newrelic.com
NewRelic

Reklama

INTERCOM-IDCYYM0U3I

newrelic.com
NewRelic

Reklama

SESJA
INTERKOMOWA
-CYYM0U3I

newrelic.com
NewRelic

Reklama

S_CC

newrelic.com
NewRelic
newrelic.com
NewRelic

Reklama

TSNGUID

Reklama

Ten plik cookie pomaga śledzić korzystanie z
witryny przez użytkowników, wydarzenia,
marketing ukierunkowany oraz mierzy
wydajność i stabilność aplikacji.
Część zestawu plików cookie, które są
używane do monitorowania wydajności
witryny, zbierania statystyk odwiedzin strony
www i informacji geograficznych o
użytkownikach. To jest remarketingowy plik
cookie.
Anonimowy plik cookie identyfikujący
użytkownika. Kiedy użytkownicy wchodzą na
stronę, otrzymują ten plik cookie.
Działa jako identyfikator każdej indywidualnej
sesji przeglądarki. Ten sesyjny plik cookie jest
aktualizowany po każdym pomyślnym
połączeniu ping, przez okres 1 tygodnia od
tego czasu.
Związany z Adobe Site Catalyst, określa czy
inne pliki cookie są włączone w przeglądarce.
Część zestawu plików cookie New Relic, które
są wykorzystywane do zapewnienia, że
usługa działa zgodnie z oczekiwaniami.
Część tej funkcji polega na śledzeniu czasów
ładowania stron dla użytkowników i
raportowaniu, gdy usługa spada poniżej
określonego poziomu. Za pomocą plików
cookie New Relic nie można zidentyfikować
poszczególnych użytkowników.

1 rok

Tak

2 lata

Tak

9 miesięcy

Tak

7 dni

Tak

Sesja

Tak

365 dni

Tak

3. OKRES PRZECHOWYWANIA
Niezależnie od terminów obowiązywania określonych powyżej, pliki cookie wykorzystywane przez
EDPR będą przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas niezbędny do realizacji celu,
w jakim zostały zainstalowane, i maksymalnie przez 2 lata, chyba że użytkownik zdecyduje się je
usunąć za pomocą opcji konfiguracyjnych przeglądarki (zob. sekcja 4 niniejszej Polityki). Konkretny
czas przechowywania każdego pliku cookie jest przedstawiony w niniejszej Polityce Plików Cookie.

4. MIĘDZYNARODOWA DYSTRYBUCJA DANYCH

Niektóre dane osobowe uzyskane za pośrednictwem zewnętrznych plików cookie będą podlegać
międzynarodowym transferom, w którym to przypadku zobowiązujemy się do przyjęcia
niezbędnych gwarancji w celu ochrony poufności, integralności i dostępności tych danych. Aby
uzyskać więcej informacji na temat międzynarodowych transferów dokonywanych przez każdy z
zewnętrznych podmiotów, należy zapoznać się z ich polityką prywatności załączoną w niniejszej
Polityce Plików Cookie.

5. KONTROLA I USUWANIE PLIKÓW COOKIE
Użytkownik może w każdej chwili zaakceptować lub odrzucić pliki cookie poprzez ponowny dostęp
do naszej platformy zarządzania zgodami:
PRZEJDŹ DO PLATFORMY ZARZĄDZANIA ZGODAMIl
Użytkownik może zablokować lub usunąć pliki cookie za pomocą narzędzi konfiguracyjnych
przeglądarki lub może ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała użytkownika, gdy serwer chce
zapisać plik cookie, w zależności od przeglądarki:
•

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences?redirect=no
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•

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

•

Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

•

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA I DODATKOWE INFORMACJE
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez EDPR, a także sposobu korzystania z praw
można uzyskać zapoznając się z naszą Polityką Prywatności .
Mogą Państwo również skontaktować się z EDPR, za pośrednictwem inspektora ochrony danych
osobowych, pod adresem e-mail: dataprotection@edpr.com.
Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2021 r.

© EDP RENOVÀVEIS, S.A. , 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

8

