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Ta strona https://www.optimised-university.eu wykorzystuje małe pliki o nazwie cookies
dzięki którym możemy się dowiedzieć, jak odwiedzający korzystają z naszej strony i w niektórych przypadkach - przeprowadzić personalizację lub optymalizację.
Niniejsza polityka opisuje jakie pliki cookies zapisujemy, dlaczego to robimy, a także
co możesz zrobić, żeby je kontrolować. Możesz zmienić ustawienia swojej
przeglądarki, aby zmodyfikować pozwolenia na przechowywanie i dostęp do cookies
na swoim urządzeniu, których udzielasz nam i stronom trzecim.
Jak mogę kontrolować cookies?
Korzystanie z cookies możesz kontrolować przy pomocy swojej przeglądarki
internetowej. Zazwyczaj ustawienia te znajdują się w menu ‘opcje’ lub ‘preferencje’
twojej przeglądarki. Dzięki poniższym linkom dowiesz się więcej o tych ustawieniach,
aby uzyskać więcej informacji możesz też skorzystać z opcji ‘Pomoc’ w swojej
przeglądarce.
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Możesz także:
Wejść na naszą stronę korzystając z okna przeglądarki otwartego w trybie
anonimowym/incognito
Nie wyrażaj zgody na zbieranie danych przez Google Analytics
Przeczytaj Polityka prywatności Google
Dowiedz się więcej O cookies
Czym są „cookies”?
‘Cookies’ to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę (na
przykład Internet Explorer, Chrome albo Safari) na twoim urządzeniu. Pozwalają
stronom internetowym przechowywać np. preferencje użytkownika. Możesz sobie
wyobrazić cookies jako ‘pamięć’ strony internetowej, dzięki której strona rozpozna
cię, gdy na nią powrócisz i odpowiednio zareaguje.






W jaki sposób Sharp wykorzystuje cookies?
Wizyta na stronie Sharp może generować następujące rodzaje cookies:
Podstawowe/Funkcjonalne cookies
Analityczne cookies
Marketingowe cookies
Cookies stron trzecich
Konieczne/Funkcjonalne Cookies
Niektóre cookies, które umieszczamy w twojej przeglądarce sprawiają, że nasza
strona dostarcza ci informacji w bezpieczny i optymalny sposób. Te cookies są
potrzebne, żebyś mógł korzystać z naszych systemów online i są natychmiast
usuwane, gdy zamkniesz swoją przeglądarkę.
Obsługa sesji
Cookie sesji jest potrzebne do śledzenia kolejności twoich działań na naszej stronie
internetowej. To bardzo istotne, by informacje, które wprowadzisz i kierunki twoich
działań zostały zapamiętane przez stronę. Bez tego cookie każda strona, którą
odwiedziłeś traktowałaby cię jako zupełnie nowego gościa. To cookie nie identyfikuje
cię osobiście i nie jest powiązane z innymi informacjami na twój temat, które
przechowujemy.

Zarządzanie obciążeniem strony
Do dostarczania stron internetowych możemy wykorzystywać więcej niż jeden
serwer. Gdy odwiedzasz stronę jesteś przypisywany do jednego z kilku serwerów. To
cookie jest potrzebne, aby stwierdzić, z którym serwerem się komunikujesz, aby
zaoferować ci spójne doświadczenie użytkownika i zapamiętać informacje o danych,
które wprowadziłeś. To cookie nie identyfikuje cię osobiście i nie jest powiązane z
innymi informacjami na twój temat, które przechowujemy.
Rejestracja i Logowanie
Korzystanie z niektórych usług oraz niektórych części naszych stron wymaga
rejestracji lub zalogowania się. Do tego potrzebne są określone cookies.
Cookies Analityczne
Tak jak wiele innych stron, wykorzystujemy Google Analytics do obserwacji,
raportowania oraz optymalizacji działania naszej strony (np. liczba odwiedzających,
skąd trafiają do nas odwiedzający, jakie strony odwiedzili). Śledzimy to na poziomie
zbiorczym, nie indywidualnym.
Korzystamy z Google Analytics z funkcją anonimowości (aplikacja "_gat.
_anonymizeIp"). Oznacza to, że Google skraca adres IP użytkownika i sprawia, że
użytkownik staje się anonimowy, gdy korzysta z naszych stron z państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę korzystając z wyszukiwania Google, Google
Analytics umieszcza cookie na komputerze/urządzeniu użytkownika. Dzięki temu
Google może śledzić, co dzieje się po tym, gdy użytkownik kliknie w link i przejdzie
do naszej strony.
Czas przechowywania tych cookies przez Google może być różny. Dowiedz się więcej
o Wykorzystanie cookies przez Google Analytics.
Cookies Marketingowe
Możemy także korzystać z innych cookies, do celów marketingu i reklamy.
Reklama Google
Możemy korzystać z cookies, aby śledzić działanie płatnych ogłoszeń Google
AdWords, na przykład to, jak reklama przekłada się na działanie na naszej stronie.
Możemy także wykorzystywać cookies do raportowania Google Display Network
Impression Reporting (dostarczane przez Doubleclick) – w jaki sposób wyświetlenia
naszych reklam, inne usługi ogłoszeniowe oraz interakcje z reklamami i usługami
ogłoszeniowymi są powiązane z odwiedzinami na naszej stronie. Możemy również
wykorzystywać cookies do przekierowania marketingu: używać danych z cookie
(wizyty na naszej stronie w przeszłości) do wyświetlania reklam Sharp na stronach
internetowych stron trzecich.
Czas przechowywania tych cookies przez Google może być różny. Dowiedz się więcej
o Wykorzystanie cookies przez Google do celów reklamowych.
Reklama w mediach społecznościowych
Możemy także wykorzystywać cookies do śledzenia wyników płatnych cyfrowych
kampanii reklamowych w mediach społecznościowych, na przykład na LinkedIn,
Facebooku i Twitterze. Możemy również wykorzystywać te cookies do przekierowania
marketingu: używać danych z cookies (wizyty na naszej stronie w przeszłości) do
wyświetlania reklam Sharp na ich stronach.
Czas ich przechowywania przez stronę trzecią może być różny. Dowiedz się więcej
o Cookies LinkedIn.
Automatyczne platformy marketingowe np. E-Marketeer, Pardot

Niektóre strony Sharp mogą korzystać z cookies z automatycznych platform
marketingowych, takich jak E-Marketeer albo Salesforce Pardot - w celu śledzenia
działań użytkownika na wielu platformach cyfrowych takich jak poczta elektroniczna,
media społecznościowe czy strony internetowe. Cookie samo w sobie nie zawiera w
sobie danych osobowych, ale poprzez unikalny identyfikator może zostać połączone
z danymi osobowymi użytkownika, które są już w posiadaniu Sharp (np. adres IP i
dane kontaktowe). Informacje te mogą zostać później wykorzystane w celu
dostarczenia użytkownikowi danych sprzedażowych lub marketingowych, w oparciu
o jego wcześniejsze działania.
Czas przechowywania tych cookies może być różny. Dowiedz się więcej o Cookies EMarketeer Web Monitor. Dowiedz się więcej o Cookies Pardot.
Cookies stron trzecich
Nasze strony korzystają czasem z funkcjonalności aplikacji lub oprogramowania stron
trzecich. W takich przypadkach firmy te również mogą zastosować własne
anonimowe cookies. Robią to, żeby śledzić sukcesy swoich aplikacji, lub dostosować
aplikacje do ciebie. Ze względu na sposób działania cookies, nasza strona nie ma
dostępu do tych cookies, zaś wspomniane firmy nie mają dostępu do danych w
cookies, które wykorzystujemy na naszej stronie.
Udostępnianie w mediach społecznościowych
Kiedy udostępnisz artykuł z bloga Sharp korzystając z przycisku umożliwiającego
udostępnianie w mediach społecznościowych (na przykład na Facebooku), sieć
społecznościowa, która stworzyła ten przycisk odnotuje, że to zrobiłeś - dzięki cookie.
Korzystanie z map Google
Nasza funkcja Wyszukiwanie Dilera korzysta z wtyczki Mapy Google. Mapy Google
wykorzystują cookies do przechowywania twoich preferencji i zapamiętywania, z
której przeglądarki korzystasz.
Oglądanie filmów na YouTube
Korzystamy z wtyczki YouTube (należącej do Google), żeby wyświetlać filmy na
niektórych z naszych stron internetowych. W tym przypadku Google/YouTube
korzysta z cookies. Niektóre z nich zapewniają prawidłowe odtwarzanie, inne
zapamiętują preferencje użytkownika, a jeszcze inne śledzą zachowanie użytkownika.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony, w tym twój adres IP mogą być
przekazywane Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. To
cookie nie identyfikuje cię osobiście, chyba że jesteś zalogowany do Google - w tym
przypadku jest połączone z twoim kontem Google.
Jak korzystamy z cookies
W poniższych tabelach przedstawiamy informacje oraz cookies, które
wykorzystujemy na naszej stronie. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w związku z
plikami cookies napisz do nas na rodo.pl@sharp.eu
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