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Celem tego dokumentu jest zapewnienie firmie „VISA EUROPE” wsparcia w zarządzaniu
treścią w kontekście polityki prywatności UE. Dokument ten obejmuje szczegółowe
informacje na temat wszelkich plików cookie określonych jako „pliki w użyciu” na dzień
2018-08-07.
Audyt skierowany jest do osób, które pragną poznać szczegółowe informacje na temat
plików cookie wykorzystywanych na stronie internetowej w celu podjęcia inteligentnych
decyzji.
Wyklucza się wykorzystanie niniejszej treści do jakichkolwiek innych celów obejmujących
korzyści majątkowe. Dokument ten pozostaje własnością firmy „VISA EUROPE”, na żądanie
której należy go zwrócić.
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Pliki cookies
Konieczne ciasteczka - znaleziono 8
Te ciasteczka są ważne dla podstawowego działania strony, wspomagania istotnych funkcji,
takich jak koszyk na zakupy oraz technicznego działania strony, aby zapewnić, że strona
funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.
Spółka

Nazwa ciasteczka

Domena

Ścieżka

Data
ważności

Protokół

Cel

Opis

ASP.NET, Microsoft, Inc.

ASP.NET_SessionId

www.visa.pl

/

sesja

Dowolny

Twoja wizyta

Stores session data during a website visit, issued by
Microsoft's ASP.NET Application, a framework for
building websites.

Oczekuje na ukończenie

lbs

www.visa.pl

/

sesja

HTTPS

W trakcie
weryfikacjii

Obecnie ten plik cookie jest rozpatrywany i jego cel
jest przypisywany. Po zakończeniu ten opis zostanie
odpowiednio zaktualizowany.

Oczekuje na ukończenie

AKA_A2

visa.pl

/

1 Godzina

HTTPS

W trakcie
weryfikacjii

Obecnie ten plik cookie jest rozpatrywany i jego cel
jest przypisywany. Po zakończeniu ten opis zostanie
odpowiednio zaktualizowany.

Oczekuje na ukończenie

lang

bizographics.co
m

/

sesja

Dowolny

W trakcie
weryfikacjii

Obecnie ten plik cookie jest rozpatrywany i jego cel
jest przypisywany. Po zakończeniu ten opis zostanie
odpowiednio zaktualizowany.

Oczekuje na ukończenie

_abck

checkout.visa.co
m

/

1 Rok

Dowolny

W trakcie
weryfikacjii

Obecnie ten plik cookie jest rozpatrywany i jego cel
jest przypisywany. Po zakończeniu ten opis zostanie
odpowiednio zaktualizowany.

Oczekuje na ukończenie

bm_sz

checkout.visa.co
m

/

4 Godziny

Dowolny

W trakcie
weryfikacjii

Obecnie ten plik cookie jest rozpatrywany i jego cel
jest przypisywany. Po zakończeniu ten opis zostanie
odpowiednio zaktualizowany.

VISA

ready

secure.checkout.
visa.com

/

sesja

HTTPS

Twoja wizyta

Wykorzystywany w formularzach zgłoszeniowych Visa
Checkout na stronach internetowych banków.
Wykrywa, czy przeglądarka użytkownika akceptuje
pliki cookie osób trzecich w celu wyświetlania
prawidłowej nawigacji użytkownika

Amazon Web Services,
Amazon.com, Inc.

AWSELB

subscriptions.sm
artrecruiters.com

/

1 Godzina

Dowolny

Twoja wizyta

Used by Elastic Load Balancing from Amazon Web
Services to effectively balance load on the servers.
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Ciasteczka związane z doświadczeniem strony - znaleziono 1
Te ciasteczka są używane w celu wsparcia doświadczenia użytkownika związanego ze
stroną i zawierają opcje wybrane przez użytkownika, pomoc w nawigacji po stronie itd.
Ogólnie ten rodzaj ciasteczek nie gromadzi żadnych danych osobowych.
Spółka

Nazwa ciasteczka

Domena

Ścieżka

Data
ważności

Protokół

Cel

Opis

building Box Limited

bbox*

www.visa.pl

/

sesja

Dowolny

Nawigacja

Stores information used to enhance your site
experience

Ciasteczka wydajności i działania - znaleziono 7
Te ciasteczka stosuje się do zarządzania stroną i zawierają one ankiety klientów, zapisują
liczbę użytkowników i obejmują inne analizy sieci. Mogą gromadzić ograniczoną ilość danych
osobowych.
Spółka

Nazwa ciasteczka

Domena

Ścieżka

Data
ważności

Protokół

Cel

Opis

SlideShare Inc.

ServerID

www.visa.pl

/

sesja

Dowolny

Wydajność / Sieć

Improve website performance and reliability by
balancing load between servers operated by
SlideShare.

Google Analytics, Google Inc.

__utmt*

visa.pl

/

10 Minuty

Dowolny

Analityka

Used to throttle the requests to Google Analytics.

Google Analytics, Google Inc.

_ga

visa.pl

/

2 Lata

Dowolny

Analityka

A unique identifier given to each browser to track user
interactions with the website.

Google Analytics, Google Inc.

_gat_UA-*

visa.pl

/

2 Lata

Dowolny

Analityka

A unique identifier given to each browser to track user
interactions with the website.

Google Analytics, Google Inc.

_gat_UA-*

visa.pl

/

2 Lata

Dowolny

Analityka

A unique identifier given to each browser to track user
interactions with the website.

Google Analytics, Google Inc.

_gid

visa.pl

/

1 Dzień

Dowolny

Analityka

A unique identifier given to each browser to track user
interactions with the website.

YouTube, Google Inc.

YSC

youtube.com

/

sesja

Dowolny

Analityka

A unique identifier given to site visitor when viewing a
video.
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Ciasteczka marketingu, anonimowego śledzenia na stronie - znaleziono 15
Te ciasteczka używane są do śledzenia użytkowników na naszych stronach. Mogą zostać
użyte do utworzenia profilu wyszukiwania i/lub historii przeglądania dla każdego
użytkownika. Ciasteczka mogą gromadzić dane osobowe lub niepowtarzalne dane.
Anonimowe dane mogą być dzielone ze stronami trzecimi.
Spółka

Nazwa ciasteczka

Domena

Ścieżka

Data
ważności

Protokół

Cel

Opis

LinkedIn Corporation

BizoID

ads.linkedin.com

/

6 Miesiące

HTTPS

Serwisy
społecznościowe
(mały wpływ)

The BizoID cookie stores a unique LinkedIn user ID.
Note: The LinkedIn user ID does not contain
personally identifiable information.

LinkedIn Corporation

UserMatchHistory

ads.linkedin.com

/

2 Lata

HTTPS

Serwisy
społecznościowe
(mały wpływ)

Set by social networking platform LinkedIn
Corporation when you load web pages that include a
panel inviting you to Follow us.

LinkedIn Corporation

lang

ads.linkedin.com

/

sesja

Dowolny

Serwisy
społecznościowe
(mały wpływ)

Used as part of a websites social media plugins. Set
by LinkedIn when a web page is loaded that includes a
panel with an invite to Follow us.

DoubleClick, Google Inc.

IDE

doubleclick.net

/

2 Lata

Dowolny

Reklama (mały
wpływ)

Contains a unique code to determine which
advertisements have been shown on a device, on
behalf of Google Inc. Advertising platform DoubleClick.
Allows monitoring of the effectiveness of the ads and
make the ads more relevant to the user.

DoubleClick, Google Inc.

test_cookie

doubleclick.net

/

15 Minuty

Dowolny

Reklama (mały
wpływ)

Tests if the user's browser supports cookies, on behalf
of Google Inc. Advertising platform DoubleClick.

Facebook, Inc.

fr

facebook.com

/

3 Miesiące

Dowolny

Serwisy
społecznościowe
(mały wpływ)

Used by Facebook to deliver a series of advertisement
products such as real-time bidding from third party
advertisers.

LinkedIn Corporation

bcookie

linkedin.com

/

2 Lata

Dowolny

Serwisy
społecznościowe
(mały wpływ)

Set by social networking platform LinkedIn
Corporation when you load web pages that include a
panel inviting you to Follow us.

LinkedIn Corporation

lang

linkedin.com

/

sesja

Dowolny

Serwisy
społecznościowe
(mały wpływ)

Used as part of a websites social media plugins. Set
by LinkedIn when a web page is loaded that includes a
panel with an invite to Follow us.

LinkedIn Corporation

lidc

linkedin.com

/

1 Dzień

Dowolny

Serwisy
społecznościowe
(mały wpływ)

Set by social networking platform LinkedIn
Corporation when you load web pages that include a
panel inviting you to Follow us.
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Twitter, Inc.

personalization_id

Facebook, Inc.

twitter.com

/

2 Lata

Dowolny

Serwisy
społecznościowe
(mały wpływ)

Obecnie ten plik cookie jest rozpatrywany i jego cel
jest przypisywany. Po zakończeniu ten opis zostanie
odpowiednio zaktualizowany.

www.facebook.c
om

/

sesja

Dowolny

Serwisy
społecznościowe
(mały wpływ)

Used by Facebook to deliver a series of advertisement
products such as real-time bidding from third party
advertisers.

LinkedIn Corporation

bscookie

www.linkedin.co
m

/

2 Lata

HTTPS

Serwisy
społecznościowe
(mały wpływ)

Set by social networking platform LinkedIn
Corporation when you load web pages that include a
panel inviting you to Follow us.

YouTube, Google Inc.

GPS

youtube.com

/

30 Minuty

Dowolny

Reklama (mały
wpływ)

A unique identifier given to each mobile device that
allows tracking based on GPS location.

YouTube, Google Inc.

PREF

youtube.com

/

10 Lata

Dowolny

Reklama (mały
wpływ)

A unique identifier given to each computer that allows
tracking of YouTube videos by Google.

YouTube, Google Inc.

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

/

240 Dni

Dowolny

Reklama (mały
wpływ)

Remembers if YouTube should show the new-style or
old-style video interface to you.

Ciasteczka marketingu, targetowania - znaleziono 0
Tych ciasteczek używa się do śledzenia zwyczajów związanych z przeglądaniem sieci i
aktywności. Wykorzystujemy te informacje, aby umożliwić wyświetlanie
zindywidualizowanej/odpowiedniej treści marketingowej. Stosując ten rodzaj ciasteczek
możemy gromadzić dane osobowe i używać ich do wyświetlania reklamy ukierunkowanej
i/lub dzielić te dane ze stronami trzecimi w tych samych celach. Wszelka aktywność
zauważona i zapisana za pomocą tych ciasteczek może zostać sprzedana stronom trzecim.
Nie używamy żadnych ciasteczek z tej kategorii
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