
Nazwa
pliku

cookie

Cel pliku cookie Gromadzone dane W jaki sposób są
udostępniane 
dane

Trwałość pliku 
cookie

Polityka
prywatności

dostawcy pliku
cookie

Hotjar Usługi Hotjar jakie wykorzystujemy:
Mapy Heatmaps, rejestracja 
odwiedzających, analiza lejków i 
formularzy, sondaże i ankiety oraz 
rekruterzy.
Mapy Heatmaps pokazują w sposób 
anonimowy miejsca na stronie 
najczęściej odwiedzane, są one 
zaznaczone na czerwono- tzw. 
najgorętsze obszary.
Rejestracja odwiedzających jest 
również usługą anonimową. 
Dostarcza wiedzy na temat miejsc po
których odwiedzający porusza się i 
klika myszką.
Lejki dostarczają wiedzy w których 
obszarach tracimy odwiedzających.
Formularze dostarczają wiedzy, które
miejsca podczas podawania 
informacji przez użytkownika 
sprawiają mu trudność.
Sondaże i ankiety są pomocne w 
tworzeniu sondaży i ankiet w 
okienkach typu pop-up na różnych 
podstronach.
Rekruterzy dają możliwość 
zaproszenia do testu (np. za pomącą
Skype) użytkownika w celu 
sprawdzenia w jaki sposób korzysta z
naszej strony oraz co o niej sądzi.
 oni z naszych stron i co o nich 
sądzą. 

 

Anonimowe: 
Statystyki, informacje o 
przeglądarce, 
dane plików cookies, 
data/godzina, 
dane demograficzne, rodzaj 
sprzętu/oprogramowania, 
dostawca usług 
internetowych, dane o 
interakcji, wyświetlenia 
strony, domeny obsługujące
Dane osobowe: 
Adres IP, dane lokalizacji, 
dane clickstream, numer ID 
urządzenia, adres IP, 
unikalny numer ID 
urządzenia

Nieujawnione 
przez dostawcę

1 miesiąc http://www.hotjar.com
/privacy



Google 
Analytics

Google Analytics jest usługą do 
analizy 
statystyk serwisów internetowych.  
Świadczona jest przez Google, Inc. 
Google Analytics wykorzystuje pliki 
cookies, aby wspomóc nas w 
analizowaniu sposobu korzystania z 
naszej strony internetowej przez 
odwiedzających. 
Google wykorzystuje te informacje w
celu tworzenia raportów aktywności 
na naszej stronie.

Anonimowe:
Wyświetlenia reklamy, 
statystyki, informacje o 
przeglądarce, dane plików 
cookies, data/godzina, dane 
demograficzne, rodzaj 
sprzętu/oprogramowania, 
dostawca usług 
internetowych, dane o 
interakcji wyświetlenia 
strony, domeny obsługujące
Dane osobowe: 
Adres IP, historia 
wyszukiwania, dane 
lokalizacji, numer ID 
urządzenia, imię i nazwisko, 
adres, numer telefonu, 
adres e-mail, login, adres IP,
unikalny numer ID 
urządzenia

Zbiorcze dane 
udostępniane są 
osobom trzecim. 
Anonimowe dane 
udostępniane 
są osobom 
trzecim. 
Dane osobowe 
udostępniane są 
osobom trzecim. 

jest to trwały plik
cookie, 
który wygasa po 
2 latach. 
Z każdą kolejną 
wizytą 
dwuletni termin 
wygaśnięcia jest 
odświeżany

https://policies.google
.com/privacy?hl=en

Google Tag
Mamager

Google jest pomocny w 
klasyfikowaniu informacje 
na naszej stronie internetowej i 
oznaczaniu ich w sposób łatwy do 
znalezienia podczas kolejnych 
wyszukiwań

Anonimowe: 
Wyświetlenia reklamy, 
statystyki, informacje o 
przeglądarce, dane plików 
cookies, data/godzina, dane 
demograficzne, rodzaj 
sprzętu/oprogramowania, 
dostawca usług 
internetowych, dane o 
interakcji, wyświetlenia 
strony, domeny obsługujące
Dane osobowe: 
Adres IP, historia 
wyszukiwania, dane 
lokalizacji, numer ID 
urządzenia, imię i 
nazwisko, adres, numer 
telefonu, adres e-mail, login,
adres IP, unikalny numer 
ID urządzenia

Zbiorcze dane 
udostępniane są 
osobom trzecim. 
Anonimowe dane 
udostępniane 
są osobom 
trzecim. 
Dane osobowe 
udostępniane są 
osobom trzecim. 

Długość sesji 
przeglądarki

https://policies.google
.com/privacy?hl=en



Send Pulse Send Pulse to platforma oferująca 
wiele kanałów komunikacji: poczta e-
mail, powiadomienia push w sieci, 
sms, smtp, viber. Obecnie 
korzystamy z usługi Web Push w tym
powiadomienie pop-up (dzwonek). 
Są to krótkie powiadomienia 
wyświetlane na ekranie komputera 
lub urządzenia mobilnego podczas 
korzystania z przeglądarki. 
Powiadomienia otrzymują tylko te 
osoby, które wcześniej wyraziły na to
zgodę. Powiadomienia Web Push 
inaczej zwane notyfikacjami służą do
komunikacji z odbiorcą 1 do 1 w 
czasie rzeczywistym. Subskrybent 
jest identyfikowany na podstawie 
informacji jakie przechowuje jego 
przeglądarka. Usługa ta nie „zbiera” 
danych osobowych.
Aby zrezygnować z notyfikacji 
wystarczy zmienić ustawienia w 
przeglądarce internetowej. 
Send Pulse zastrzega sobie prawo do
wykorzystywania anonimowych 
informacji w dowolnym celu i 
ujawniania anonimowych informacji 
osobom trzecim

Anonimowe informacje o 
przeglądarce

Anonimowe dane 
udostępniane 
są osobom 
trzecim. 

Zależny od 
ustawień 
przeglądarki

https://translate.googl
e.com/translate?
hl=pl&sl=en&u=https
://sendpulse.com/&pre
v=search


