Polityka Plików Cookies (z dnia 23 lutego
2022)
POLITYKA PLIKÓW COOKIES INDAHASH
Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies odnosi się do strony internetowej www.indahash.com
(dalej: Strony).

Poprzez używanie Strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką
plików cookies (dalej: Polityka). Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez Stronę plików cookies w
opisany w Polityce sposób, powinieneś dostosować zakres używanych plików cookies, aby był zgodny
z Twoimi preferencjami lub zrezygnować z użytkowania Strony.
Czym są pliki cookies?
Pliki cookies to najczęściej małe pliki tekstowe lub części informacji, które mogą być przechowywane
na twoim komputerze (lub innym odblokowanym urządzeniu, takim jak tablet lub smartphone),
podczas gdy odwiedzasz Stronę. Owo tzw. ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej,
z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz wartość, którą jest
przeważnie przypadkowo wygenerowany unikalny numer.
Do czego używamy plików cookies?
Korzystanie z plików cookies jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Strony. Pliki
wykorzystujemy do celów dostosowania treści serwisu do potrzeb użytkowników, m.in. do regionu, z
którego łączy się dany internauta, do celów statystycznych i monitorowania aktywności odwiedzin
naszych użytkowników, jak również do badania prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji
użytych na Stronie w celu ich ciągłego ulepszania. Pliki cookies mogą również być używane do
ułatwienia interakcji użytkownika ze Stroną, np. do utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu,
dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Pliki te możemy wreszcie wykorzystywać do określania profilu użytkownika w celu wyświetlania
dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
Nie możemy Cię personalnie zidentyfikować na podstawie informacji przechowywanych w plikach
cookies.
Jakiego rodzaju plików cookies używamy?
Na Stronie mogą być używane dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Te pierwsze są
tymczasowymi plikami cookies, które pozostają na twoim urządzeniu aż do opuszczenia Strony. Pliki
cookies stałe pozostają na twoim urządzeniu znacznie dłużej lub do momentu, kiedy je manualnie
usuniesz (to jak długo dane ciasteczko pozostanie na twoim urządzeniu zależy od „czasu życia” tego
pliku cookies oraz od ustawień twojej przeglądarki internetowej).
Czy używamy plików cookies podmiotów trzecich?
Możemy korzystać z usług dostawców, którzy także mogą zapisywać pliki cookies w naszym imieniu,
gdy odwiedzasz Stronę. Pozwalają im one na dostarczanie usług, które zapewniają Ci dostawcy. Gdy
odwiedzasz Stronę, możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich – ich stron

internetowych lub domen (np. od Google). Więcej informacji na temat tych plików cookies znajdziesz
na poszczególnych stronach internetowych podmiotów trzecich.
Naszą podstawą prawną korzystania z plików cookie jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W
każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Czy mogę sterować plikami cookies albo je usunąć?
W większości przeglądarek internetowych akceptacja plików cookies jest ustawiona domyślnie.
Możesz zmienić ustawienia tak, aby ciasteczka były blokowane albo aby alarmowano Cię, że są
wysyłane na Twoje urządzenia. Jest wiele sposobów na zarządzanie plikami cookies. Prosimy, abyś
odniósł się do instrukcji Twojej przeglądarki internetowej lub wyświetlił pomoc, aby dowiedzieć się
jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia Twojej przeglądarki.
Jeśli zdecydujesz się wycofać zgodę, która została nam wcześniej udzielona, nie będziemy już używać
odpowiednich plików cookie i usuniemy je (jeśli są to własne pliki cookie). Cofnięcie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Jeżeli zablokujesz używane przez Stronę pliki cookies, może to wpłynąć na Twoje
doświadczenia na tych serwisach. Na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów
Strony bądź nie otrzymywać, spersonalizowanych w zależności od Twojego regionu informacji
podczas ich przeglądania.
Jeżeli używasz różnych urządzeń do przeglądania Strony (np. komputera, tabletu czy smartfona),
musisz się upewnić, że każda z przeglądarek na każdym z urządzeń jest odpowiednio dopasowana do
Twoich preferencji.
Nie możemy usuwać plików cookie innych firm. Jeśli chcesz usunąć wszystkie pliki cookie stron
trzecich, musisz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Ponadto, jeśli odrzucisz lub wycofasz
swoją zgodę na pliki cookie, niekoniecznie będziesz otrzymywać mniej reklam – ale reklamy, które
widzisz, nie będą dostosowane do Twoich potrzeb.
Istnieją również różne poziomy kontroli. Możesz zablokować tylko pliki cookie innych firm. Aby
zarządzać plikami cookie, proszę wybrać przeglądarkę z poniższej listy i postępować zgodnie z
instrukcjami:
Google Chrome »
Mozilla Firefox »
Other Browsers »
Lista cookies:
Nazwa pliku Cookie

Czas
trwania

Właściciel

Opis

NID

1 rok

Google.com

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies

__Secure-3PAPISID

2 lata

Google.com

Ten plik cookie Google służy do wyświetlania reklam bardziej odpowiednich
dla ciebie i Twoich zainteresowań.

__Secure-3PSID

2 lata

Google.com

Ten plik cookie Google służy do dostarczania reklam bardziej odpowiednich
dla Ciebie i Twoich zainteresowań.

__Secure-3PSIDCC

1 rok

Google.com

Ten plik cookie Google służy do dostarczania reklam bardziej odpowiednich
dla Ciebie i Twoich zainteresowań.

PHPSESSID

Po
Ten pliki cookie zawierają jedynie odniesienie do sesji (wizyty na naszej
zakończeniu plikiindahash.com stronie) przechowywanej na serwerze sieciowym. Żadne informacje nie są
sesji
o
przechowywane w przeglądarce użytkownika, a ten plik cookie może być
przeglądania
używany przez witrynę tylko w bieżącej sesji.

locale

roku

indahash.com

Cookie wykorzystywane do zapisywania preferencji językowych użytkownika

cookies_accepted

roku

indahash.com

Cookie nie jest używany do wyświetlania informacji ciasteczka ponownie

_ga

2 lata

indahash.com i
Używane do rozróżniania użytkowników
Google Analytics

_gat_gtag_UA_63954175_[wartość-całkowita] 1 minuta

indahash.com i
Używane do utrwalania stanu sesji
Google Analytics

_gid

24 godziny

indahash.com i
Używane do rozróżniania użytkowników
Google Analytics

_hjAbsoluteSessionInProgress

30 minut

indahash.com i
HotJar.com

Rejestruje zachowanie myszy i kliknięcia użytkowników na stronie

30 minut

indahash.com
oraz HotJar.com

rejestruje zachowanie myszy i kliknięcia użytkowników w witrynie

_hjIncludedInPageviewSample

2 minuty

indahash.com i
HotJar.com

rejestruje zachowanie myszy i kliknięcia użytkowników w witrynie

_hjIncludedInSessionSample

2 minuty

indahash.com i
HotJar.com

rejestruje zachowanie myszy i kliknięcia użytkowników na stronie

_hjSessionUser_1059455

1 rok

indahash.com i
HotJar.com

rejestruje zachowanie myszy i kliknięcia użytkowników na stronie

_hjSession_1059455

30 minut

indahash.com
oraz HotJar.com

rejestruje zachowanie myszy i kliknięcia użytkowników na stronie

intercom-id-zqakbgcc

270 dni

indahash.com i
Intercom

Ten plik cookie jest używany przez „Intercom Messenger” Celem jest
identyfikacja anonimowego użytkownika. Żywotność wynosi 9 miesięcy.
Więcej informacji: https://www.intercom.com/legal/cookie-policy

intercom-session-zqakbgcc

7 dni

indahash.com i
Intercom

Zapamiętuje sesję użytkownika w produkcie Intercom. Więcej informacji:
https://www.intercom.com/legal/cookie-policy

VISITOR_INFO1_LIVE

180 dni

youtube.com

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies

YSC

Podczas
przeglądania
youtube.com
sesja kończy
się na

Ten plik cookie jest ustawiany przez usługę wideo YouTube na stronach z
osadzonym wideo YouTube. Ten plik cookie wygasa po zamknięciu
przeglądarki.

_Secure-3PSIDCC

Po
zakończeniu
youtube.com
sesji
przeglądania

Ten plik cookie jest ustawiany przez usługę wideo YouTube na stronach z
osadzonym wideo YouTube. Ten plik cookie wygasa po zamknięciu
przeglądarki.

IDE

390 dni

Wykorzystywane przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania
działań użytkownika witryny po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam
reklamodawcy w celu zmierzenia skuteczności reklamy i zaprezentowania
użytkownikowi ukierunkowanych reklam.

_hjFirstSeen

doubleclick.net

