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Celem tego dokumentu jest zapewnienie firmie „AstraZeneca” 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
2019-03-25.
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 „AstraZeneca”, na żądanie
której należy go zwrócić.
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Pliki cookies
Konieczne ciasteczka - znaleziono 2
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

Tealium

utag_main

zbadajbrca.pl

/

1 Rok

Dowolny

Twoja wizyta

Used to store the Tealium ID required to enable visitor
information to be analysed.

Digital Control Room Limited

wscrCookieConsent

zbadajbrca.pl

/

1 Rok

Dowolny

Twoja wizyta

Stores your cookie consent session for our site. It
contains no information other than whether you have
opted in or out for each cookie level.

Ciasteczka związane z doświadczeniem strony - znaleziono 0
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.
Nie używamy żadnych ciasteczek z tej kategorii
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Ciasteczka wydajności i działania - znaleziono 4
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

Google Analytics, Google Inc.

__utma

zbadajbrca.pl

/

2 Lata

Dowolny

Analityka

Collects data such as number of times a visitor has
been to the site, when their first visit was, and when
their last visit occurred. This information is used by
Google Analytics.

Google Analytics, Google Inc.

__utmb

zbadajbrca.pl

/

30 Minuty

Dowolny

Analityka

Takes a timestamp of the exact moment in time when
a visitor enters the site. Used by Google Analytics to
calculate how long a website visit takes.

Google Analytics, Google Inc.

__utmc

zbadajbrca.pl

/

sesja

Dowolny

Analityka

Takes a timestamp of the exact moment in time when
a visitor leaves the site. Used by Google Analytics to
calculate how long a website visit takes.

Google Analytics, Google Inc.

__utmz

zbadajbrca.pl

/

6 Miesiące

Dowolny

Analityka

Collects data about where the visitor came from, what
search engine was used, what link was clicked on,
what keywords used, and where in the world the site
was accessed from. Used by Google Analytics.

Ciasteczka marketingu, anonimowego śledzenia na stronie - znaleziono 0
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.
Nie używamy żadnych ciasteczek z tej kategorii

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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