Pliki cookies
Podczas pierwszej wizyty na naszych stronach są Państwo informowani o
wykorzystywaniu przez nasz serwis internetowy plików Cookies.
Serwery wewnętrzne BP i serwery usługodawców będących osobami trzecimi
(które mogą być umieszczone poza Europejskim Obszarem Gospodarczym)
automatycznie rejestrują dane dotyczące wizyty, opierając się na Państwa adresie
IP. BP, aby zapewnić swobodę dostępu do strony, wykorzystuje te informacje, w
celu sprawdzenia w jakich miejscach na świecie wykorzystywana jest strona
internetowa. Pliki Cookies na Państwa komputerze można samodzielnie usunąć
lub wyłączyć. Pliki Cookies mogą być tzw. "plikami Cookies sesji" (które są
usuwane po zamknięciu przeglądarki) i/lub "trwałymi plikami Cookies", które
pozostają na Państwa komputerze przez dłuży okres czasu.
Pliki Cookies są przez BP wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą. W celu
wyrażenia zgody na wysłanie i korzystanie przez BP z plików Cookies, możecie
Państwo dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Pozostawienie ich w domyślnym ustawieniu umożliwia przetwarzanie danych.
Informacje zawarte w plikach Cookies pozwalają nam lepiej dostosowywać treść
naszego serwisu internetowego na podstawie danych z jakich urządzeń korzystają
nasi klienci podczas przeglądania zawartości stron, jakich informacji szukają i jakie
strony odwiedzają najchętniej.
Zapisujemy Cookies na Państwa komputerze dla umożliwienia identyfikacji
Państwa przyszłych wizyt w oparciu o Państwa zainteresowania. Informacje te
pomogą przyspieszyć nawigację oraz pomóc Państwu znaleźć potrzebne
informacje.
Aby zatrzymać zapisywanie plików Cookies na swoim komputerze należy
sprawdzić instrukcje swojej przeglądarki internetowej.
Więcej informacji o plikach Cookies znajdą Państwo na
www.allaboutcookies.org.
Podobnie jak wiele witryn internetowych, używamy plików cookie do różnych
celów. Niektóre pliki cookie są niezbędne do działania naszej witryny, inne
zapisują dane dotyczące Państwa sprzętu oraz jego interakcji z naszą witryną. W
celu zbierania informacji o ruchu na stronie używamy serwerów w chmurze
hostowanej przez zewnętrznych dostawców usług (które mogą znajdo wać się
poza EOG).
Na tej stronie używamy:
Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie są wymagane do wypełnienia podstawowych funkcji
witryny i dlatego są zawsze włączone. Na przykład po zamknięciu naszego baneru
cookie, plik cookie pozostaje na Państwa urządzeniu, aby przypominać
przeglądarce, by w przyszłości, podczas ponownej Państwa wizyty na tej stronie
nie wyświetlała tego okna pop-up.
Analityczne pliki cookie

cookie slidercookie label
Analityka
Używamy analitycznych plików cookie. Do analizy internetowej używamy
zewnętrznego narzędzia dostarczanego przez firmę Google do zbierania
informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny i jak
wchodzą z nią w interakcję. Pliki cookie zbierają informacje na temat:
•

Państwa adresu IP,

•

preferencji języka,

•

liczby odwiedzających naszą stronę,

•

stron lub treści o największym natężeniu ruchu,

•

przybliżonej lokalizacji geograficznej w której wchodzicie Państwo na
naszą witrynę,

•

sposobu w jaki znaleźliście Państwo naszą witrynę, np. z bezpośredniego
wyszukiwania; z linku na witrynie strony trzeciej; lub z linku znajdującego
się w jednym z naszych e-maili.

Używamy tych informacji do poprawienia działania naszej strony, na przykład
poprzez priorytetowe aktualizacje najczęściej czytanych treści lub najczęściej
używanych funkcji. Pliki cookies od Google Analytics mogą przechowywać dane
najdłużej przez dwa lata. Więcej informacji na temat usług Google Analytics
znajduje się na
stronie https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/c
ookie-usage.
Testowanie treści zawartości
Jeśli pracujemy nad aktualizacjami naszej witryny, niekiedy niektórym
odwiedzającym wyświetlamy oryginalne treści, a innym użytkownikom treści
aktualizowane, co ma nam pomóc ocenić, która wersja najlepiej zoptymalizuje
wygodne użytkowanie witryny. Gdy zakończymy te testy, to instalujemy na
Państwa urządzeniu plik cookie, po to by zapamiętać, która wersja strony była
obsługiwana.
Ankiety/Badania
Czasami prosimy naszych użytkowników o wypełnienie opcjonalnych ankiet
dotyczących naszej witryny lub naszych towarów i usług. Kiedy to zrobimy,

instalujemy plik cookie, aby pamiętać i nie wysyłać ponownie tej samej ankiety,
gdy później ponownie odwiedzicie Państwo naszą witrynę.
Pliki reklam i kampanii
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Pliki cookie mediów społecznościowych
Czasami łączymy się z partnerami z mediów społecznościowych, takimi jak
Facebook, Yahoo i LinkedIn, lub z platformami reklamowymi online, takimi jak
Mindshare, które instalują pliki cookie na Państwa urządzeniu podczas Państwa
wizyty na naszej stronie. Ma to na celu zapisanie, że odwiedziliście Państwo naszą
stronę / wyraziliście zainteresowanie naszymi produktami ("pliki cookie stron
trzecich"). Oznacza to, że kiedy w przyszłości odwiedzacie Państwo strony
internetowe tych osób trzecich lub witrynę, która zgodziła się na zamieszczanie
reklam dla naszej internetowej platformy reklamowej, wyświetlane reklamy będą
bardziej dostosowane do Państwa zainteresowań. Jeśli klikniecie Państwo na te
reklamy, przekierują Państwa z powrotem na naszą stronę.
Nasi partnerzy zewnętrzni mogą przekazywać nam informacje o łącznej liczbie
wyświetleń, udziałów i kliknięć, które otrzymały te reklamy.
Śledzenie konwersji
Aby przekonać się, jak skutecznie realizują się nasze kampanie marketingowe lub
inne cele witryny, czasami używamy pikseli konwersji, które uruchamiają krótki
wiersz kodu, aby poinformować nas, o tym kiedy kliknęliście Państwo dany
przycisk na naszej stronie lub otworzyliście określoną stronę (np. stronę z
podziękowaniem po zakończeniu procedury subskrypcji jednej z naszych usług
lub wypełnienia jednego z naszych formularzy).
O ile nie określono inaczej, powyższe pliki cookie pozostają po zamknięciu
przeglądarki.

