OPIS FUNKCJONALNY PLIKÓW COOKIES W SERWISIE CUK.PL

Cookie

Domena

Typ

Opis

ai_user

cuk.pl

Analityczne

_gcl_au

.cuk.pl

Analityczne

_ga_74YD3J5950

.cuk.pl

Analityczne

Unikalne
ciastko
identyfikujące
użytkownika
ustawiane
przez
oprogramowani
e Microsoft
Application
Insights, które
umożliwia
liczenie liczby
użytkowników
na stronie w
określonym
czasie.
Dostarczone
przez Google
Tag Manager w
celu
wykonywania
testów
wydajności
reklam
internetowych
w witrynie.
Plik ciastek
instalowany
przez Google
Analytics w
celach
analitycznych.

Przechowyw
anie
1 rok

3 miesiące

2 lata

1

_ga

.cuk.pl

Analityczne

uid

.criteo.com

Analityczne

_gid

.cuk.pl

Analityczne

Plik ciasteczek
_ga ,
instalowany
przez Google
Analytics, w
celu kalkulacji
wizytujących
stronę
użytkowników,
sesji, danych
kampanii.
Dodatkowo
gromadzi dane
na temat
użytkowania
strony w celu
analizy
wyników w
Google
Analytics. Dane
są zbierane
anonimowo i
nadawane są
im losowo
generowany
numery w celu
rozpoznania
unikatowych
wizyt.
Jest to ciastko
Google UserID,
które śledzi
zachowania
użytkowników
na różnych
segmentach
strony.
Instalowane
przez Google
Analytics,
ciastko _gid
przechowuje
informację na
temat tego jak
użytkownicy
korzystają ze
strony oraz
tworzy raport
analityczny
wydajności
strony.

2 lata

1 rok

1 dzień

2

Anonimowo
zbierane dane
zawierają:
liczbę wizyt w
witrynie
internetowej,
źródło wizyt,
oraz
wyświetlane
strony.

ai_session

cuk.pl

Analityczne

_snrs_sa

.cuk.pl

Analityczne

_snrs_sb

.cuk.pl

Analityczne

To ciasteczko
anonimowo
identyfikujące
sesje,
ustawiane
przez
oprogramowani
e Microsoft
Application
Insight, w celu
zbierania
danych
statystycznych
na temat
wykorzystanie
oraz telemetrii
danych dla
aplikacji
zbudowanych
na platformie w
chmurze Azure.
Plik ciasteczek,
dodawany
przez platformę
Synerise, jest
używany w celu
przechowywani
a danych
dotyczących
sesji
użytkownika.
Plik ciasteczek,
dodawany
przez platformę
Synerise, jest
używany w celu
przechowywani
a danych

30 minut

30 minut

30 minut

3

dotyczących
wyjścia z
witryny
internetowej

_snrs_p

.cuk.pl

Analityczne

_snrs_uuid

.cuk.pl

Analityczne

_snrs_puuid

.cuk.pl

Analityczne

_hjFirstSeen

.cuk.pl

Analityczne

Plik ciasteczek,
dodawany
przez platformę
Synerise, jest
używany w celu
przechowywani
a informacji na
temat
użytkownika
Plik ciasteczek,
dodawany
przez platformę
Synerise, jest
używany w celu
przechowywani
a identyfikatora
UUID
użytkownika.
Plik ciasteczek,
dodawany
przez platformę
Synerise, jest
używany w celu
przechowywani
a
permanentnego
identyfikatora
UUID
użytkownika.
Hotjar ustawia
ten plik ciastek
w celu
identyfikacji
pierwszych sesji
nowych
użytkowników.
Przechowuje
wartości w
formacie
prawda/fałsz,
wskazujące czy
jest to pierwsza
instancja kiedy
Hotjar

30 lat

30 lat

30 lat

30 minut

4

rozpoznał
użytkownika.

_hjIncludedInSessionSa
mple

cuk.pl

Analityczne

_hjAbsoluteSessionInPr
ogress

.cuk.pl

Analityczne

uu

.adscale.de

Analityczne

Hotjar ustawia
to ciasteczko w
celu ustalenie
czy użytkownik
jest
uwzględniony w
próbce danych
zdefiniowanej
przez limit
dziennych sesji
na stronie
internetowej.
Hotjar ustawia
ten plik ciastek
by wykryć
pierwsze
wyświetlenie
strony w sesji
użytkownika.
Jest to wartość
w formacie
prawda/fałsz
ustawiana przez
plik ciastek.
AdScale
ustawia to
ciastko w celu
personalizacji
reklam poprzez
rejestrację
zachowań
użytkownika na
stronie.

2 minuty

30 minut

1 rok

5

APID

.advertising.com

Analityczne

obuid

.outbrain.com

Funkcjonalne

KkCalcVer

cuk.pl

Funkcjonalne

Plik ciasteczek
ustawiany przez
Yahoo w celu
przechowywani
a informacji na
temat
zachowań
użytkownika na
stronach
internetowych.
Dane są
używane w celu
wyświetlania
istotnych
reklam
użytkownikom.
Plik ciastek
dodawany
przez Outbrain,
w celu zbierania
anonimowych
numerów
identyfikacyjnyc
h
użytkowników.
Jest używany w
celu określenia
które hiperłącza
oraz przyciski są
klikane przez
użytkowników.
Plik ciasteczek
dodawany
przez CUK,
zapisuje
używaną wersję
kalkulatora dane są
używane w
komunikacji
pod testy ab.
Zapisywane i
odczytywane
podczas
ładowania
każdej aplikacji.

1 rok

3 miesiące

10 lat

6

prefix_Doprowadzajacy
Token - prefix KK, KM,
KR, KT

cuk.pl

Funkcjonalne

KS_KodPosrednika

cuk.pl

Funkcjonalne

Pliki cookies,
dodawany
przez CUKużywane w
linkach
indywidualnych
lub wysyłce
kalkulacji na
maila.
Przekazany
token
identyfikujący
doradcę z linka
lub kalkulacji
jest zapisywany
w ciasteczku i
wczytywany
podczas
kolejnych
kalkulacji
Pliki cookies,
dodawany
przez CUKużywane w
linkach
indywidualnych
lub wysyłce
kalkulacji na
maila.
Przekazany
anonimowy
numer
identyfikacyjny
użytkownika z
linka lub
kalkulacji jest
zapisywany w
ciasteczku i
wczytywany
podczas
kolejnych
kalkulacji

1 miesiąc

1 miesiąc

7

KkCalcHash

cuk.pl

Funkcjonalne

KkMotoCalcHash

cuk.pl

Funkcjonalne

KtCalcHash

cuk.pl

Funkcjonalne

Plik ciasteczek,
ustawiany przez
CUK,
przechowuje
hash
poprzedniej
kalkulacji, dzięki
czemu po
wykonaniu
kalkulacji i
ponownym
wejściu na
kalkulator
ubezpieczeń
komunikacyjnyc
h, aplikacja
proponuje
wczytanie
poprzedniej
kalkulacji
Plik ciasteczek,
ustawiany przez
CUK,
przechowuje
hash
poprzedniej
kalkulacji, dzięki
czemu po
wykonaniu
kalkulacji i
ponownym
wejściu na
kalkulator
ubezpieczeń
motocyklowych
, aplikacja
proponuje
wczytanie
poprzedniej
kalkulacji
Plik ciasteczek,
ustawiany przez
CUK,
przechowuje
hash
poprzedniej
kalkulacji, dzięki
czemu po
wykonaniu
kalkulacji i
ponownym

1 rok

1 rok

1 rok

8

wejściu na
kalkulator
ubezpieczeń
turystycznych,
aplikacja
proponuje
wczytanie
poprzedniej
kalkulacji

Kb.App

cuk.pl

Funkcjonalne

test_cookie

.doubleclick.net

Marketingowe

_fbp

.cuk.pl

Marketingowe

Plik ciasteczek,
ustawiany przez
CUK, pełni
funkcję
zabezpieczającą
podczas
ładowania
kalkulatora. nie
przechowuje
żadnych
danych.
test_cookie jest
używana przez
doubleclick.net
aby ustalić czy
przeglądarka
użytkownika
obsługuje
ciasteczka.
Ten plik cookie
jest ustawiany
przez platformę
Facebook w
celu
wyświetlania
reklam na
stronach
Facebook lub w
sieci
reklamowej
Facebook,
użytkownikom,
którzy
odwiedzili
naszą witrynę.

1 sesja

15 minut

3 miesiące

9

IDE

.doubleclick.net

Marketingowe

PUBMDCID

.pubmatic.com

Marketingowe

CMID

.casalemedia.co
m

Marketingowe

CMPS

.casalemedia.co
m

Marketingowe

Ciasteczko
Google
DoubleClick IDE
przechowuje
informację na
temat
zachowań
użytkowników
na stronie w
celu
dostarczenia
spersonalizowa
nej reklamy.
PubMatic
zamieszcza plik
cookies w celu
przechowywani
a numeru
identyfikacyjne
go, który jest
używany do
wyświetlania
reklam w
przeglądarce
użytkownika.
Casale Media
ustawia ten plik
cookie w celu
zbierania
informacji o
zachowaniach
użytkowników
w celu
personalizacji
reklam.
CMPS jest
ustawiany przez
CasaleMedia w
celu
anonimowego
śledzenia wizyt
użytkownika,
dla
personalizacji
wyświetlania
reklam.

1 rok

3 miesiące

1 rok

3 miesiące

10

tuuid

.bidswitch.net

Marketingowe

c

.bidswitch.net

Marketingowe

Ciasteczko
tuuid ,
ustawiane
przez
BidSwitch,
przechowuje
unikatowy
numer
identyfikacyjny
w celu
zdeterminowan
ia jakie reklamy
zostały
wyświetlone
użytkownikowi
na stronach
reklamowych.
Informacja jest
wykorzystywan
a w celu
wyznaczenia
kiedy i jak
często
użytkownikowi
zostanie
wyświetlony
baner
reklamowy.
To ciasteczko
jest ustawiane
przez Rubicon
Project w celu
kontroli
synchronizacji
identyfikacji
użytkownika
oraz wymiany
dany między
serwisami
reklamowymi.

1 rok

1 rok

11

tuuid_lu

.bidswitch.net

Marketingowe

CMPRO

.casalemedia.co
m

Marketingowe

CMST

.casalemedia.co
m

Marketingowe

Ciasteczko
ustawiane
przez
BidSwitch,
przechowuje
unikatowy
numer
identyfikacyjny
w celu
ustalenia, jakie
reklamy zostały
wyświetlone
użytkownikowi
podczas wizyt
na stronach
reklamowych.
Informacja jest
używana w celu
ustalenia kiedy i
jak często
użytkownik
będzie widział
dany baner
reklamowy.
Ciasteczko
CMPRO jest
ustawiane
przez
CasaleMedia w
celu
anonimowego
śledzenia
zachowań
użytkownika
oraz w celu
personalizacji
reklam.
Casale Media
ustawia to
ciasteczko, by
zbierać
informację na
temat
zachowań
użytkowników
w celu
personalizacji
reklam.

1 rok

3 miesiące

1 dzień

12

CMRUM3

.casalemedia.co
m

Marketingowe

tluid

.3lift.com

Marketingowe

tuuid

.360yield.com

Marketingowe

Ciasteczko
CMRUM3 jest
ustawiane
przez
CasaleMedia
dla
anonimowego
śledzenia
użytkownika na
podstawie
odwiedzonych
stron, w celu
personalizacji
reklam.
To ciastko jest
ustawiane
przez AdRoll w
celu
identyfikacji
oraz
przedstawienia
użytkownikowi
stosownych
reklam na
podstawie
danych
użytkownika.
Ciasteczko
tuuid ,
ustawiane
przez
BidSwitch,
przechowuje
unikatowy
numer
identyfikacyjny
w celu
określenia, jakie
reklamy
użytkownik
widział, jeżeli
odwiedział
którąkolwiek ze
stron
internetowych
reklamodawcy.
Informacja jest
używana w celu
podjęcia decyzji
kiedy i jak
często

1 rok

3 miesiące

3 miesiące

13

użytkownikowi
będzie
wyświetlany
konkretny
baner
reklamowy.

tuuid_lu

.360yield.com

Marketingowe

Plik cookies
ustawiany przez
BidSwitch,
przechowuje
unikatowy
numer
indentyfikacyjn
y, by określić
jakie reklamy
zostały
wyświetlone
użytkownikowi,
podczas wizyt
na stronach
reklamowych.
Informacja jest
używana by
zrozumień
kiedy i jak
często
użytkownikowi
został
wyświetlony
określony baner
reklamowy.

3 miesiące

14

MUID

.bing.com

Marketingowe

stx_user_id

.sharethrough.c
om

Marketingowe

um

.360yield.com

Marketingowe

umeh

.360yield.com

Marketingowe

Bing ustawia to
ciasteczko w
celu
rozpoznania
unikatowej
przeglądarki
internetowej, z
których
odwiedzane są
strony. To
ciastko jest
używane w
celach
reklamowych,
analizy ruchu
na stronie oraz
innych operacji.
Ciastko
ustawiane
przez
Sharethrough w
celu
dostarczania
spersonalizowa
nych i istotnych
treści.
Ustawiane
przez AddThis
w celu
rejestracji
publikacji
użytkowników
na platformach
społecznościow
ych.
Ciastko
ustawiane
przez Improve
Digital w celu
śledzenia
użytkowników
na wielu
stronach, aby
prezentować
istotne reklamy
na podstawie
preferencji
użytkownika.

1 rok

1 miesiąc

3 miesiące

3 miesiące

15

tu

.ih.adscale.de

Marketingowe

uuid2

.adnxs.com

Marketingowe

IDSYNC

.analytics.yahoo.
com

Marketingowe

AdScale
ustawia to
ciastko w celu
personalizacji
reklam poprzez
rejestrację
ruchu
użytkownika na
stronie
internetowej.
Ciasteczko
uuid2 jest
ustawiane
przez
AppNexus,
dokumentuje
informacje
pomocne przy
rozróżnieniu
urządzeń oraz
przeglądarek
używanych
przez
użytkownika.
Informacja ta
zostaje użyta w
celu doboru
reklam
dostarczanych
przez platformę
i określenia
wydajności
reklam oraz
przypisanych
płatności.
Plik ciasteczek
ustawiany przez
Yahoo w celu
przechowywani
a informacji o
zachowaniach
użytkownika na
wielu witrynach
internetowych.
Informacja jest
używana do
wyświetlania
istotnych
reklam
użytkownikom.

1 rok

3 miesiące

1 rok

16

uuid2

.adnxs.com

Marketingowe

B

.yahoo.com

Marketingowe

A3

.yahoo.com

Marketingowe

AppNexus
ustawia plik
ciasteczek anj
które zawierają
dane
potwierdzające
czy numer
identyfikacyjny
ciasteczka jest
zsynchronizowa
ny z
podmiotami
partnerskimi.
Plik cookies
wykorzystywan
y przez Yahoo w
celu
anonimowego
zbierania
danych
związanych z
wizytami
użytkownika na
witrynie
internetowej:
liczba wizyt,
średni czas
spędzony na
stronie oraz
odwiedzane
strony w
witrynie. Te
dane są
używane w celu
personalizacji
zawartości
witryny
internetowej.
Ciastko dodane
przez Yahoo w
celu
personalizacji
reklam.

3 miesiące

1 rok

1 rok

17

criteo

.outbrain.com

Marketingowe

Ten plik cookie
jest ustawiany
przez firmę
Outbrain i służy
do analizy
danych
technicznych
dotyczących
witryny.

20 dni
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