POLITYKA PLIKÓW COOKIE NOVAKID.PL
Ostatnia zmiana: 1 maja 2021 r
1.

WSTĘP
Niniejsza polityka plików cookie (zwana dalej „Polityką Plików Cookie”) opisuje sposób, w jaki
Novakid wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie w witrynie internetowej www.novakid.pl
(zwanej dalej „Serwisem”) w celu świadczenia, dostosowywania, oceny, ulepszania, promowania
i ochrony naszych usług. Polityka Plików Cookie stanowi integralną część Polityki Prywatności
NovaKid. Należy pamiętać, że terminy, które nie zostały opisane w niniejszej Polityce Plików
Cookie, mają podobne znaczenie, jak to zdefiniowane w Regulaminie i Polityce Prywatności
Novakid. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt pod adresem bok@novakid.pl
.

2.

CZYM JEST PLIK COOKIE?
Plik cookie jest plikiem przesyłanym na urządzenie użytkownika podczas jego odwiedzin w
Serwisie. Gdy użytkownik odwiedzi Serwis przy kolejnej okazji, Novakid może ponownie uzyskać
dostęp do tego pliku cookie, aby ułatwić użytkownikowi poruszanie się w internecie, dokonywanie
transakcji lub w celu odczytania informacji o zachowaniu użytkownika. Plik jest wysyłany do
przeglądarki i przechowywany na dysku twardym Państwa urządzenia. Kiedy odwiedzają Państwo
nasz Serwis, możemy automatycznie zbierać od Państwa informacje za pomocą plików cookie.

3.

JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIE WYKORZYSTUJEMY?
a)

Szczególnie niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są konieczne do działania Serwisu.
Oznacza to, że nie można bez nich zapewnić działania i dostępności Serwisu oraz Usług.
Pomagają one w weryfikacji Państwa konta i zapamiętywaniu wyborów dokonanych przez
Państwa w witrynie novakid.pl.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy o e-prywatności (Dyrektywa 2002/58/WE o prywatności i
łączności elektronicznej) zgoda na techniczne przechowywanie lub dostęp do następujących
plików cookie nie jest wymagana:
●
●

pliki cookie wykorzystywane wyłącznie do celu przeprowadzenia transmisji
komunikatu,
pliki cookie, które są szczególnie niezbędne dla dostawcy usługi społeczeństwa
informacyjnego, od którego użytkownik wyraźnie zażądał dostarczenia Usług.

b)

Pliki cookie badawcze, wydajnościowe i analityczne. Te pliki cookie pomagają nam
zapewniać lepsze doświadczenia użytkowników, analizując sposób ich interakcji z naszą
witryną. Dzięki nim możemy na przykład określić, które strony są najczęściej używane i jakie
rodzaje funkcji Novakid są najpopularniejsze. Pomaga nam to w udoskonalaniu Serwisu i
Usług Novakid zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

c)

Reklamowe pliki cookie. Te pliki cookie pomagają nam przekazywać Państwu informacje
oraz dostarczać spersonalizowane reklamy na podstawie dotychczasowego sposobu
korzystania z Serwisu i/lub Usług. Reklamowe pliki cookie monitorują dane dotyczące
korzystania przez Państwa z Serwisu. Poprzez pliki cookie informacje, które nie są uznawane
za dane osobowe, przekazywane są partnerom zarządzającym działaniami w zakresie
remarketingu i targetowania behawioralnego.
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4.

WYKAZ PLIKÓW COOKIE, KTÓRE WYKORZYSTUJEMY

4.1 Szczególnie niezbędne pliki cookie

Nazwa dostawcy
usługi

Nazwa pliku
cookie

Opis

Okres
ważności

novakid.pl

intercom-state

Umożliwia Serwisowi rozpoznanie
odwiedzającego w celu zoptymalizowania
funkcjonalności okna czatu.

Trwały

novakid.pl

SESS#

Zachowuje stany użytkowników
niezależnie od różnych wyświetlanych
stron.

Sesyjny

novakid.pl

_ym_visorc

Umożliwia poprawne działanie funkcji
Session Replay.

Trwały

4.2 Pliki cookie badawcze, wydajnościowe i analityczne

Nazwa dostawcy
usługi

Nazwa pliku
cookie

Opis

Okres
ważności

novakid.pl

__vw_tab_guid

Rejestruje dane o zachowaniu
odwiedzających w witrynie. Służy do
wewnętrznej analizy i optymalizacji
witryny internetowej.

Sesyjny

novakid.pl

_dc_gtm_UA-#

Wykorzystywany przez Menedżera tagów
Google do kontroli ładowania tagu
skryptu Google Analytics.

1 dzień

2

novakid.pl

_ga;
_gid;

Rejestruje unikalny identyfikator, który
służy do generowania danych
statystycznych na temat tego, w jaki
sposób odwiedzający korzysta z Serwisu.

_ga: 2 lata;
_gid: 1
dzień;

_gat;
_gat: 1
dzień;

novakid.pl

collect

Służy do przesyłania danych o
urządzeniu i zachowaniu
odwiedzającego do Google Analytics.
Śledzi odwiedzającego na różnych
urządzeniach i w różnych kanałach
marketingowych.

Sesyjny

novakid.pl

_ym_d

Zawiera datę pierwszych odwiedzin
użytkownika w witrynie.

1 rok

novakid.pl

_ym_isad

Ten plik cookie pozwala ustalić, czy
odwiedzający ma w swojej przeglądarce
oprogramowanie do blokowania reklam.

1 dzień

novakid.pl

_ym_retryReqs

Rejestruje dane statystyczne o
zachowaniu użytkownika w Serwisie.
Wykorzystywany do wewnętrznej
analityki przez operatora Serwisu.

Trwały

novakid.pl

_ym_uid

Ten plik cookie służy do zbierania
niestanowiących danych osobowych
statystyk na temat odwiedzających i
informacji o ich zachowaniu w Serwisie.

1 rok

novakid.pl

referrer

Przechowuje dane o witrynach, które
odwiedził użytkownik.

29 dni

3

novakid.pl

tmr_reqNum

Lokalny plik cookie, który przechowuje
liczbę żądań wysłanych do serwera i
może służyć do oszacowania utraty
transmisji danych.

1 rok

novakid.pl

_hjTLDTest

novakid.pl

_hjid

Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany,
1 rok
gdy klient po raz pierwszy trafia na stronę
ze skryptem Hotjar. Służy do utrwalania
identyfikatora użytkownika Hotjar,
unikalnego dla tej witryny w przeglądarce.
Dzięki temu zachowanie klienta podczas
kolejnych odwiedzin danej witryny będzie
przypisywane do tego samego
identyfikatora użytkownika.

novakid.pl

tmr_reqNum

Lokalny plik cookie, który przechowuje
liczbę żądań wysłanych do serwera i
może służyć do oszacowania utraty
transmisji danych.

1 rok

novakid.pl

_hjTLDTest

Podczas wykonywania skryptu Hotjar
staramy się określić najbardziej ogólną
ścieżkę (path) pliku cookie, którą
powinniśmy zastosować zamiast nazwy
hosta strony. Ma to na celu umożliwienie
współdzielenia plików cookie przez różne
subdomeny (w stosownych przypadkach).
Aby to osiągnąć, próbujemy
przechowywać plik cookie _hjTLDTest dla
jak największej liczby różnych
alternatywnych podciągów znaków w

Trwały

Podczas wykonywania skryptu Hotjar
Trwały
staramy się określić najbardziej ogólną
ścieżkę (path) pliku cookie, którą
powinniśmy zastosować zamiast nazwy
hosta strony. Ma to na celu umożliwienie
współdzielenia plików cookie przez różne
subdomeny (w stosownych przypadkach).
Aby to osiągnąć, próbujemy
przechowywać plik cookie _hjTLDTest dla
jak największej liczby różnych
alternatywnych podciągów znaków w
adresach URL. Po tym teście plik cookie
jest usuwany.
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adresach URL. Po tym teście plik cookie
jest usuwany.

novakid.pl

_gcl_au

Jest to własny plik cookie obsługujący
3 miesiące
funkcję „Conversion Linker” – pobiera ona
informacje z kliknięć reklam i przechowuje
je we własnym pliku cookie, tak aby
można było przypisać konwersje spoza
strony docelowej.

novakid.pl

tmr_lvidTS

Lokalny plik cookie, który przechowuje
sygnaturę czasową jego utworzenia
(tmr_lvid)

1 rok

novakid.pl

tmr_lvid

Lokalny plik cookie – identyfikator
odwiedzającego po stronie witryny. Służy
do zapewnienia funkcjonalności metody
getClientID, rejestrowania w pamięci
podręcznej przesyłu plików cookie VID, a
także do obliczania wielkości grupy
docelowej użytkowników przeglądarek,
które nie obsługują plików cookie stron
trzecich.

1 rok

Lokalny plik cookie, który przechowuje
identyfikator odwiedzającego (sesji).

Służy do identyfikacji pierwszej sesji
nowego użytkownika. Przechowuje
wartość prawda/fałsz, wskazując, czy był
to pierwszy raz, gdy Hotjar odnotował
danego użytkownika. Jest używany przez
filtry nagrywania do identyfikacji sesji
nowych użytkowników.

Trwały

novakid.pl

_hjFirstSeen

novakid.pl

intercom-session Umożliwia użytkownikom dostęp do ich
rozmów oraz przekazywanie im danych
na stronach, na których nie są
zalogowani, przez okres 1 tygodnia.

novakid.pl

intercom-id

Pozwala odwiedzającym zobaczyć
wszelkie rozmowy, które odbyli w
witrynach korzystających z Intercom.

1 rok

novakid.pl

_ym_isad

Określa, czy użytkownik ma programy do
blokowania reklam.

Trwały

7 dni
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www.novakid.pl

__stripe_mid

Pliki cookie służące do zapobiegania
1 rok
oszustwom i podobne technologie, które
wdrażamy za pośrednictwem naszej
Witryny, pomagają nam dowiedzieć się
więcej o komputerach i przeglądarkach
internetowych wykorzystywanych do
uzyskiwania dostępu do Usług Stripe.
Informacje te pomagają nam monitorować
i wykrywać przypadki potencjalnie
szkodliwego lub niezgodnego z prawem
wykorzystywania naszych Usług.

www.novakid.pl

utm_data

Wykorzystywany do zrozumienia poziomu
skuteczności reklam

3 miesiące

www.novakid.pl

initial_page

Wykorzystywany do zrozumienia, która
strona jest adresem odsyłającym

30 dni

www.novakid.pl

referrer

Przechowuje dane o witrynach, które
odwiedził użytkownik.

30 dni

school.novakid.pl

__stripe_mid

Pliki cookie służące do zapobiegania
1 rok
oszustwom i podobne technologie, które
wdrażamy za pośrednictwem naszej
Witryny, pomagają nam dowiedzieć się
więcej o komputerach i przeglądarkach
internetowych wykorzystywanych do
uzyskiwania dostępu do Usług Stripe.
Informacje te pomagają nam monitorować
i wykrywać przypadki potencjalnie
szkodliwego lub niezgodnego z prawem
wykorzystywania naszych Usług.

yandex.ru

yandex.ru

yandexuid

ymex

Rejestruje dane o zachowaniu
odwiedzających w witrynie. Służy do
wewnętrznej analizy i optymalizacji
witryny internetowej.

Rejestruje dane o zachowaniu
odwiedzających w witrynie. Służy do
wewnętrznej analizy i optymalizacji
witryny internetowej.

1 rok

1 rok
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google.com

__Secure3PAPISID

google.com

SAPISID

Pliki cookie HSID, SSID, APISID i
SAPISID umożliwiają Google zbieranie
informacji o użytkownikach w przypadku
filmów udostępnianych poprzez YouTube.

2 lata

google.com

APISID

Pliki cookie HSID, SSID, APISID i
SAPISID umożliwiają Google zbieranie
informacji o użytkownikach w przypadku
filmów udostępnianych poprzez YouTube.

2 lata

google.com

SSID

Pliki cookie HSID, SSID, APISID i
SAPISID umożliwiają Google zbieranie
informacji o użytkownikach w przypadku
filmów udostępnianych poprzez YouTube.

2 lata

google.com

HSID

Pliki cookie HSID, SSID, APISID i
SAPISID umożliwiają Google zbieranie
informacji o użytkownikach w przypadku
filmów udostępnianych poprzez YouTube.

2 lata

google.com

1P_JAR

Ten plik cookie zawiera informacje o
sposobie korzystania przez użytkownika
końcowego z witryny oraz wszelkich
reklamach, które użytkownik końcowy
mógł zobaczyć przed jej odwiedzeniem.

29 dni

trustpilot.com

_hjid

Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany,
gdy klient po raz pierwszy trafia na stronę
ze skryptem Hotjar. Służy do utrwalania
identyfikatora użytkownika Hotjar,
unikalnego dla tej witryny w przeglądarce.
Dzięki temu zachowanie klienta podczas
kolejnych odwiedzin danej witryny będzie
przypisywane do tego samego
identyfikatora użytkownika.

1 rok

Te pliki cookie portalu Trustpilot służą do
wyświetlania użytkownikom uzyskanych
przez nas opinii i ocen.

3 miesiące

trustpilot.com
TrustboxSplitTest

Ten plik cookie zawiera informacje o
sposobie korzystania przez użytkownika
końcowego z witryny oraz wszelkich
reklamach, które użytkownik końcowy
mógł zobaczyć przed jej odwiedzeniem.

2 lata
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trustpilot.com

amplitude_id

Te pliki cookie portalu Trustpilot służą do
wyświetlania użytkownikom uzyskanych
przez nas opinii i ocen.

10 lat

trustpilot.com

OptanonConsent

Te pliki cookie portalu Trustpilot służą do
wyświetlania użytkownikom uzyskanych
przez nas opinii i ocen.

1 rok

trustpilot.com

__auc

Te pliki cookie portalu Trustpilot służą do
wyświetlania użytkownikom uzyskanych
przez nas opinii i ocen.

1 rok

trustpilot.com

TrustboxSplitTest Te pliki cookie portalu Trustpilot służą do
wyświetlania użytkownikom uzyskanych
przez nas opinii i ocen.

trustpilot.com

TP.uuid

Te pliki cookie portalu Trustpilot służą do
wyświetlania użytkownikom uzyskanych
przez nas opinii i ocen.

28 lat

trustpilot.com

ajs_anonymous_ Te pliki cookie portalu Trustpilot służą do
id
wyświetlania użytkownikom uzyskanych
przez nas opinii i ocen.

1 rok

trustpilot.com

OptanonAlertBox Te pliki cookie portalu Trustpilot służą do
Closed
wyświetlania użytkownikom uzyskanych
przez nas opinii i ocen.

1 rok

privy.com

_hjTLDTest

Podczas wykonywania skryptu Hotjar
staramy się określić najbardziej ogólną
ścieżkę (path) pliku cookie, którą
powinniśmy zastosować zamiast nazwy
hosta strony. Ma to na celu umożliwienie
współdzielenia plików cookie przez różne
subdomeny (w stosownych przypadkach).
Aby to osiągnąć, próbujemy
przechowywać plik cookie _hjTLDTest dla
jak największej liczby różnych
alternatywnych podciągów znaków w
adresach URL. Po tym teście plik cookie
jest usuwany.

Sesyjny

privy.com

_hp2_ses_props

Te pliki cookie zbierają informacje
pozwalające zmierzyć i zrozumieć
sposób, w jaki odwiedzający korzystają z
naszej Witryny. Obejmuje to śledzenie
aktywności użytkowników w tej Witrynie,

Trwały

3 miesiące
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w tym odwiedzanych stron i klikniętych
linków.

privy.com

_hjFirstSeen

Służy do identyfikacji pierwszej sesji
nowego użytkownika. Przechowuje
wartość prawda/fałsz, wskazując, czy był
to pierwszy raz, gdy Hotjar odnotował
danego użytkownika. Jest używany przez
filtry nagrywania do identyfikacji sesji
nowych użytkowników.

Trwały

privy.com

_gid

Pliki cookie, których nazwy zaczynają się
od __utm i _ga, pochodzą z Google
Analytics i służą do rejestrowania
statystyk odwiedzających.

1 dzień

privy.com

__cfduid

Plik cookie __cfduid pomaga Cloudflare
wykrywać niebezpiecznych użytkowników
odwiedzających witryny internetowe
naszych Kontrahentów oraz minimalizuje
blokowanie użytkowników korzystających
z tych witryn w sposób uprawniony. Może
zostać umieszczony na urządzeniach
Użytkowników Końcowych naszych
kontrahentów w celu identyfikacji
poszczególnych klientów korzystających
ze wspólnego adresu IP i zastosowania
ustawień bezpieczeństwa dostosowanych
do konkretnego klienta. Jest to konieczne
do obsługi funkcji bezpieczeństwa
Cloudflare.

30 dni

privy.com

_hjid

Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany,
gdy klient po raz pierwszy trafia na stronę
ze skryptem Hotjar. Służy do utrwalania
identyfikatora użytkownika Hotjar,
unikalnego dla tej witryny w przeglądarce.
Dzięki temu zachowanie klienta podczas
kolejnych odwiedzin danej witryny będzie
przypisywane do tego samego
identyfikatora użytkownika.

1 rok
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privy.com

__zlcmid

Te pliki cookie zarządzane są przez firmę 1 rok
ZopIM, która dostarcza technologię
wykorzystywaną w naszym systemie
czatu na żywo. Plik cookie __zlcmid
umożliwia kontynuowanie rozmowy z
nami podczas przeglądania różnych stron
w witrynie lub w przypadku powrotu do
witryny po jakimś czasie. Jeśli zdecydują
się Państwo wyłączyć tę usługę –
korzystając z menu opcji w oknie czatu na
żywo lub za pomocą przełącznika
„WŁ.”/„WYŁ.” powyżej – plik cookie
__zlcprivacy zapamięta tę decyzję, a plik
cookie __zlcmid zostanie usunięty.

privy.com

_hp2_id

Te pliki cookie zbierają informacje
pozwalające zmierzyć i zrozumieć
sposób, w jaki odwiedzający korzystają z
naszej Witryny. Obejmuje to śledzenie
aktywności użytkowników w tej Witrynie,
w tym odwiedzanych stron i klikniętych
linków.

1 rok

privy.com

_ga

Pliki cookie, których nazwy zaczynają się
od __utm i _ga pochodzą z Google
Analytics i służą do rejestrowania
statystyk odwiedzających.

2 lata

4.3 Reklamowe pliki cookie

Nazwa dostawcy
usługi

Nazwa pliku
cookie

Opis

Okres
ważności

novakid.pl

_fbp

Wykorzystywany przez Facebooka do
dostarczania serii produktów
reklamowych, takich jak licytacja
powierzchni reklamowej w systemie RealTime Bidding przez zewnętrznych
reklamodawców.

3 miesiące

novakid.pl

_gcl_au

Wykorzystywany przez Google AdSense
do eksperymentowania z efektywnością
reklam w różnych witrynach internetowych
korzystających z ich usług.

3 miesiące
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novakid.pl

_ym#_last Hit

Wykorzystywany przez Yandex do
określania czasu w celu uzyskania
dokładnego współczynnika odrzuceń
wśród odwiedzających.

Trwały

novakid.pl

_ym#_lsid

Służy do identyfikacji użytkowników
Serwisu.

Trwały

novakid.pl

_ym#_reqNum

Służy do określania liczby porządkowej
żądania dla tagu Yandex.Metrica w
przeglądarce internetowej użytkownika.

Trwały

novakid.pl

_ym_metrika_en
abled

Ten plik cookie służy do zbierania danych
o zachowaniu odwiedzających w Serwisie.
Informacje te mogą zostać wykorzystane
do przypisania segmentu odwiedzających
na podstawie wspólnych preferencji.

1 dzień

novakid.pl

metrika_enabled

Służy do śledzenia odwiedzających w
wielu witrynach internetowych w celu
przedstawienia odpowiedniej reklamy w
oparciu o preferencje odwiedzającego.

1 dzień

1 rok

novakid.pl

_privy_

Służy do rozróżniania użytkowników.

novakid.pl

_gaexp

Pliki cookie, których nazwy zaczynają się 2 miesiące
od __utm i _ga, pochodzą z Google
Analytics i służą do rejestrowania statystyk
odwiedzających.

school.novakid.pl

tmr_detect

Te pliki cookie są wykorzystywane przez
usługi Google do zbierania informacji
umożliwiających wyświetlanie naszych
reklam w zasobach należących do sieci
reklamowej Google.

1 dzień
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google.com

ads/gaaudiences

Wykorzystywany przez Google AdWords
do ponownego angażowania
odwiedzających, którzy – na podstawie ich
zachowania online w różnych witrynach –
stanowią potencjalnych klientów.

Sesyjny

google.com

pagead/1pconversion/#

Generowany przez Google w celu
śledzenia zdarzeń takich, jak konwersje
lub inne znaczące interakcje
użytkowników w Serwisie.

Sesyjny

atdmt.com

ATN

Kieruje reklamy na podstawie profilowania
behawioralnego i lokalizacji geograficznej.

2 lata

atdmt.com

https://cx.atmdt.
com/

Ustawia unikalny identyfikator
odwiedzającego, który umożliwia
reklamodawcom zewnętrznym kierowanie
do niego odpowiedniej reklamy. Ta usługa
parowania jest świadczona przez centra
reklamowe stron trzecich, co ułatwia
reklamodawcom licytację przestrzeni
reklamowej w systemie Real-Time
Bidding.

Sesyjny

facebook.com

fr

Wykorzystywany przez Facebooka do
dostarczania serii produktów
reklamowych, takich jak licytacja
powierzchni reklamowej w systemie RealTime Bidding przez zewnętrznych
reklamodawców.

3 miesiące

yandex.ru

i

Służy do identyfikacji użytkowników
Serwisu.

1 rok

yandex.ru

webvisor/48570
440

Zbieranie informacji o działaniach
użytkowników na stronie w celu analizy
doświadczeń użytkownika – bez danych
wprowadzanych przez użytkownika
formularzach.

Sesyjny
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yandex.ru

yabs-sid

Rejestruje dane o zachowaniu
odwiedzających w witrynie. Służy do
wewnętrznej analizy i optymalizacji witryny
internetowej.

Sesyjny

yandex.ru

yuidss

Rejestruje dane o zachowaniu
odwiedzających w witrynie. Służy do
wewnętrznej analizy i optymalizacji witryny
internetowej.

1 rok

doubleclick.net

test_cookie

Służy do sprawdzania, czy przeglądarka
użytkownika obsługuje pliki cookie.

1 dzień

google.com

SID

Te pliki cookie wykorzystywane są przez
Google do wyświetlania
spersonalizowanych reklam na stronach
Google w oparciu o ostatnie wyszukiwania
i wcześniejsze interakcje.

2 lata

google.com

__Secure-3PSID Te pliki cookie wykorzystywane są przez
Google do wyświetlania
spersonalizowanych reklam na stronach
Google w oparciu o ostatnie wyszukiwania
i wcześniejsze interakcje.

2 lata

google.com

NID

Te pliki cookie wykorzystywane są przez
Google do wyświetlania
spersonalizowanych reklam na stronach
Google w oparciu o ostatnie wyszukiwania
i wcześniejsze interakcje.

1 rok

Te pliki cookie wykorzystywane są przez
Google do wyświetlania
spersonalizowanych reklam na stronach
Google w oparciu o ostatnie wyszukiwania
i wcześniejsze interakcje.

1 rok

Służy do rozróżniania użytkowników.

1 rok

google.com

.privy.com

__Secure3PSIDCC

_privy_
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5.

CO ROBIMY Z INFORMACJAMI, KTÓRE ZBIERAMY?

5.1 Szczególnie niezbędne pliki cookie
Wykorzystujemy zbierane przez nas informacje w celu:

●
●
●
●
●

weryfikacji konta użytkownika podczas sesji;
zapamiętywania wyborów dokonanych w Serwisie;
unikania nieuczciwego dostępu do konta użytkownika;
świadczenia usług Czatu;
przetwarzania płatności kartą.

5.2 Pliki cookie badawcze, wydajnościowe i analityczne
Wykorzystujemy zbierane przez nas informacje w celu:

●
●
●

zapamiętywania podawanych przez Państwa informacji, aby nie trzeba ich było ponownie
wprowadzać podczas danej wizyty bądź kolejnych odwiedzin w Serwisie;
monitorowania zbiorczych danych dotyczących korzystania z Serwisu, takich jak łączna
liczba odwiedzających i przeglądane strony;
ułatwienia Novakid doskonalenia Usług.

5.3 Reklamowe pliki cookie
Wykorzystujemy zbierane przez nas informacje w celu:

●
●
●
6.

dostarczania dopasowanych, spersonalizowanych reklam, treści i informacji;
monitorowania skuteczności naszych kampanii marketingowych;
informowania użytkowników o aktualnych promocjach.

AKCEPTACJA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIE
Odwiedzając nasz Serwis, użytkownicy mogą w sposób aktywny wybrać i zaznaczyć w
wyskakującym okienku własne preferencje dotyczące plików cookie, które mają być przez nas
wykorzystywane w przyszłości. Taka zgoda musi być odnawiana co 12 miesięcy.
Pliki cookie są pogrupowane w cztery zrozumiałe kategorie, które użytkownik może zaznaczyć lub
odznaczyć, w zależności od swoich preferencji. Szczególnie niezbędnych plików cookie nie można
odznaczyć ani odrzucić – znajdują się one bowiem na białej liście i są niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania naszego Serwisu.

7.

REZYGNACJA Z WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIE
Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie, co może jednak
ograniczyć możliwości korzystania z naszych Usług. Może to na przykład uniemożliwić zalogowanie
się na konto. Prosimy o skorzystanie z poniższych linków, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można
zmienić ustawienia plików cookie i reklam:
●
●
●
●

http://www.aboutcookies.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://optout.aboutads.info/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
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8.

TREŚCI STRON TRZECICH / TREŚCI OSADZONE
W celu poprawy doświadczeń użytkownika Serwis korzysta z różnych aplikacji i usług stron
trzecich. Obejmuje to platformy mediów społecznościowych takie, jak Facebook. W związku z tym
decyzje dotyczące stosowania plików cookie mogą być podejmowane przez wspomniane strony
trzecie i pliki cookie mogą być wykorzystywane przez nie do śledzenia Państwa aktywności w
internecie. Należy pamiętać, że firma Novakid nie ma bezpośredniej kontroli nad informacjami
zbieranymi przez te pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie
wykorzystywanych przez poszczególne strony trzecie za pośrednictwem osadzonych treści,
zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności i regulaminami.

Niniejsza Polityka Plików Cookie może być okresowo aktualizowana. W przypadku wprowadzenia
zmian zaktualizujemy „Datę Wejścia w Życie” na końcu Polityki Plików Cookie i opublikujemy ją w
witrynie novakid.pl. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji Polityki Plików Cookie Novakid.
Data Wejścia w Życie: 1 maja 2021 r
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