USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Celem Inbanku jest tworzenie usług, które są łatwe i wygodne w użyciu. Aby zapewnić Państwu lepszą obsługę, na stronie Inbanku
znajdują się pliki cookie. Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym
użytkownika podczas jego wizyty na stronie. Obowiązkowe pliki cookie wymagane do działania strony internetowej pozwalają nam
na zapisanie ich zgodnie z prawem na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika. Potrzebujemy Państwa zgody, na
zapisywanie plików cookie analitycznych, marketingowych i innych, którą w każdej chwili można odwołać.

PLIKI COOKIE UŻYWANE PRZEZ INBANK MOGĄ BYĆ SESYJNE LUB TRWAŁE:
•

•

Pliki cookie sesji są zapisywane na Państwa urządzeniu tylko na czas korzystania ze strony internetowej (tzn. tak długo, jak
długo jest aktywna sesja internetowa) i są usuwane po zamknięciu strony lub przeglądarki internetowej. Pliki cookie sesji
są niezbędne przede wszystkim do tego, aby jako klienci Inbanku mieli Państwo dostęp do naszej strony internetowej i aby
mogli Państwo wygodniej korzystać z tej strony, jak również do celów statystycznych i analitycznych Inbanku.
Trwałe cookies są zapisywane w urządzeniu nawet po zamknięciu aktywnej sesji strony internetowej - na czas określony
przez właścicieli cookies lub na czas nieokreślony. Celem trwałych cookies (w tym obcych) jest ułatwienie Państwu
korzystania z serwisu. Trwałe pliki cookie są również wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi,
rozpoznania Państwa urządzenia lub przeglądarki internetowej, poprawy bezpieczeństwa, składania ofert oraz w celach
statystycznych i analitycznych.

RODZAJE UŻYWANYCH PRZEZ NAS PLIKÓW COOKIES:
•

•

•

Obowiązkowe - pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Umożliwiają one Państwu
korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej, na przykład poprzez bezpieczne połączenie z samoobsługą na stronie.
Bez tych plików cookie strona nie będzie działać prawidłowo.
Analityczne - pliki te pomagają zbierać dane o tym, ilu klientów korzysta ze strony internetowej, jakie treści wybierają
podczas przeglądania oraz inne informacje niezbędne do usprawnienia funkcjonowania strony. Dzięki zastosowaniu
statystycznych plików cookie, które zbierają i przekazują anonimowe informacje, właściciele strony mogą dowiedzieć się,
w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową.
Marketingowe - za pomocą tych plików cookie informacje o korzystaniu z witryny internetowej są wykorzystywane do
dostarczania reklam lub innych ukierunkowanych informacji interesujących klienta.

JAK UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?
Używamy plików cookie do zbierania adresów IP i informacji o przeglądaniu stron internetowych, takich jak odwiedzane strony i
czas spędzony na każdej odwiedzanej stronie. Pozwala to stronie internetowej na zapamiętanie systemu i ustawień użytkownika.
Inne pliki cookie pozwalają nam na śledzenie ruchu na stronie internetowej i działań osób odwiedzających witrynę; wykorzystujemy
te dane do analizy zachowań osób odwiedzających witrynę oraz do poprawy komfortu korzystania z witryny. Te pliki cookie są
instalowane i wykorzystywane przez Google Analytics. Podstawą prawną wykorzystania ciasteczek jest uzasadniony interes Spółki,
aby zapewnić techniczne funkcjonowanie strony internetowej. W przypadkach, gdy ciasteczka są wykorzystywane do
zapamiętywania preferencji użytkownika i zbierania danych statystycznych, podstawą prawną do korzystania z ciasteczek jest zgoda
użytkownika.

KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH?
Nasi pracownicy, którzy są odpowiedzialni za analizę tych danych i doskonalenie strony internetowej, mają dostęp do danych
statystycznych o odwiedzających.
Ponadto, dostęp do dokumentacji technicznej może być udzielony naszym partnerom, którzy udostępniają nam narzędzia do
zarządzania treścią strony internetowej lub świadczą usługi hostingowe dla strony internetowej.
Google Analytics jest dostarczany przez Google Inc. (firma amerykańska); dlatego też ma ona również dostęp do danych
statystycznych zbieranych przez to narzędzie. Google Inc. Jest zobowiązany do przestrzegania zasad ochrony prywatności
obowiązujących na Europejskim Obszarze Gospodarczym i w USA, które zapewniają, że dostawca usług przestrzega standardów
ochrony prywatności Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dostawca ten podlega również umownym zobowiązaniom w zakresie
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ochrony prywatności. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Google. Firma korzysta z usług partnerów Google w
celach marketingowych. System ten jest używany w celu dopasowania użytkownika do reklam lub innych informacji będących
przedmiotem zainteresowania. Aby dokonać zmian w ustawieniach tego systemu, należy skorzystać z narzędzia ustawień Google
Ads.
Dla celów marketingowych możemy wykorzystać platformę marketingową Facebooka, aby pomóc w analizie, które strony dana
osoba odwiedziła, jakie produkty kupiła, itp. na podstawie informacji zebranych przez cookies. Więcej informacji można znaleźć w
Polityce Danych Facebooka.

JAK ZABLOKOWAĆ LUB USUNĄĆ PLIKI COOKIE?
Mogą Państwo zablokować lub usunąć pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej lub za pomocą specjalnego
oprogramowania. Zawsze można również wycofać swoją zgodę na zapisywanie plików cookie. Zablokowanie funkcji zapisywania
plików cookie lub usunięcie zapisanych plików cookie może utrudnić korzystanie z witryny przez użytkownika. Jeśli chcą Państwo
zablokować lub usunąć pliki cookie, muszą Państwo to zrobić na każdym urządzeniu i/lub w każdej przeglądarce internetowej
oddzielnie. Proszę przeczytać sekcję pomocy odpowiedniej przeglądarki internetowej, aby znaleźć informacje na temat plików
cookie i ustawień bezpieczeństwa.
W celu zapewnienia lepszej jakości usług, Inbank może odnowić i zmienić sposób korzystania z plików cookie.
Prosimy również o zapoznanie się z Warunkami korzystania ze strony internetowej Inbanku. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerem 801-805-805 lub mailowy pod adresem: kontakt@inbank.pl
Twoja zgoda jest ważna dla następujących domen: www.inbank.pl
Cookie

Kategoria

Cel

Pochodzenie

Czas używania

_fbp

Marektingowe

Pliki cookies niezbędne do poprawy i zarządzania
wyświetlaniem reklam.
Używane są przez Facebook.

Facebook

233 dni

_ga

Analityczne

Pliki cookies niezbędne do zrozumienia zachowań
użytkowników i analizy wyników kampanii
marketingowych.

Google
Analytics

863 dni

_gat

Analityczne

Używany przez Google Analytics do sprawdzania
poziomu przepustowości strony.

Google
Analytics

1 minuta

_gid

Analityczne

Rejestruje unikalny identyfikator, który jest
używany do generowania danych statystycznych
dotyczących sposobu korzystania z witryny przez
odwiedzającego.

Google
Analytics

1 dzień

_hjid

Analityczne

Hotjar

356 dni

_inbank_ma
rketing

Marketingowe

marketing_c
onsent

Marketingowe

Pliki cookie potrzebne do identyfikacji
użytkowników i ich aktywności podczas sesji.
Zawiera anonimowy identyfikator użytkownika.
Poprzez przypisanie anonimowego identyfikatora
użytkownika można powiązać zachowanie
użytkowników z tym samym identyfikatorem
użytkownika.
Plik cookie służący do wysyłania od Inbank lub od
partnerów Inbank ofert specjalnych lub kodów
promocyjnych.
Zgadzając się na używanie plików cookies.

180 dni

1825 dni
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