Tabela plików cookie Rijk Zwaan grudzień 2018 r.
Partner
Funkcjonalne
Rijk Zwaan

Nazwa skryptu/pliku cookie

Opis domeny

Przeznaczenie skryptu/pliku cookie/sygnału nawigacyjnego

*.rijkzwaan*.*

Funkcjonalne pliki cookie, służące ułatwieniu interakcji i wygodzie korzystania ze stron
internetowych firmy Rijk Zwaan. Mają związek z np. logowaniem użytkownika lub wypełnieniem
przez niego (lub nie) kwestionariusza online.

Rijk Zwaan
Rijk Zwaan
CloudFare

rz-cookies, CONSENT
has-js
_cfduid

*.rijkzwaan*.*
*.rijkzwaan*.*
partner.rijkzwaan.com

określa, czy polityka dotycząca plików cookie została zaakceptowana
określa, czy javascript jest aktywny w przeglądarce użytkownika
plik cookie służący do zapewnienia bezpieczeństwa, niezbędny do korzystania z usługi cloudflare
wykorzystywanej przez partner.rijkzwaan.com

Analityka
Google

javascript

analytics.google.com

Analityka. Ten skrypt wykorzystuje plik cookie w celu przypisania użytkownikowi wyjątkowego
identyfikatora. Po wygenerowaniu takiego identyfikatora i jego zapisaniu w pliku cookie, przy
każdym kliknięciu całość jest przesyłana do Google Analytics. Identyfikator wykorzystywany jest
na serwerach Google Analytics do obliczania zagregowanych danych statystycznych takich jak
liczba użytkowników, sesji i danych dotyczących kampanii reklamowej. Ta informacja nie jest
udostępniana osobom trzecim. Informacje o adresie IP nie są wykorzystywane.

Google
Google

_ga, _gid, _gat_*
javascript

*rijkzwaan*.*
tagmanager.google.com

Marketing
DoubleClick

javascript i pliki cookie (DSID, ID, IDE)

doubleclick.net

Śledzenie i remarketing. Ten plik cookie (tworzony przez skrypt) jest wykorzystywany do
gromadzenia informacji w celach reklamowych, tj. do śledzenia zanonimizowanych informacji
o wyświetleniach kampanii reklamowych i gromadzenia zanonimizowanych danych. Gromadzone
dane to kombinacje kraju i języka połączone z informacją o produkcie, którego dotyczyło
wyszukiwanie. Umożliwiają one wyświetlanie reklam o odpowiedniej treści i we właściwym języku
na zewnętrznej stronie internetowej. Dotyczy to bannerów oraz nagrań video.

javascript i pliki cookie (APISID, NID, SID,
1P_JAR)

doubleclick.net

Śledzenie i remarketing. Ten plik cookie (tworzony przez skrypt) jest wykorzystywany do
gromadzenia informacji w celach reklamowych, tj. do śledzenia zanonimizowanych informacji
o wyświetleniach kampanii reklamowych i gromadzenia zanonimizowanych danych. Gromadzone
dane to kombinacje kraju i języka połączone z informacją o produkcie, którego dotyczyło
wyszukiwanie. Umożliwiają one wyświetlanie reklam o odpowiedniej treści i we właściwym języku
na zewnętrznej stronie internetowej w sieci Google Display Network (GDN) i dotyczą szczególnie
reklam tekstowych.

Google

Narzędzie Tagmanager wykorzystywane jest do przesyłania do Google Analytics i innych
systemów informacji o wywołanych przez odwiedzających zdarzeniach na stronie internetowej.

