Oświadczenie w sprawie ciasteczek
Ciasteczka (cookies) to małe pliki, które zostają zapisane na Państwa urządzeniu (komputerze, tablecie, telefonie...) w
trakcie, kiedy odwiedzacie Państwo jakąś stronę internetową. Również strony Vandersanden korzystają z ciasteczek,
pozwalają one m.in. na zapisanie preferencji użytkownika i gromadzenie danych statystycznych. Ponieważ chcemy
chronić Państwa prywatność, poprawić jakość naszych usług i zaoferować Wam jak największą wygodę w użytkowaniu,
uważamy za bardzo ważne poinformowanie Państwa, z jakiego powodu korzystamy z ciasteczek i w jakich celach.
Istnieją również inne technologie, które umożliwiają gromadzenie i przekazywanie danych takie jak JavaScript czy Web
Beacons. Technologie te i ciasteczka wykorzystywane są na co dzień przez wszystkie nowoczesne witryny internetowe.
Nasze witryny internetowe korzystają z własnych ciasteczek i ciasteczek stron trzecich. Radzimy Państwu w sprawie
ciasteczek stron trzecich zapoznać się z ich polityką prywatności i ciasteczek.

1 Rodzaje ciasteczek
Występują różne rodzaje ciasteczek:

1.1 Ciasteczka funkcjonalne
Ciasteczka funkcjonalne konieczne są, by witryna internetowa działała właściwie i w sposób przyjazny dla użytkownika.
Oto kilka przykładów:
-

Zapisanie wybranego przez Państwa języka
Wykrywanie nadużyć i defraudacji
Zapisanie ustawień wyszukiwarki, aby wyświetlać poprawnie strony na ekranie

1.2 Ciasteczka analityczne
Są to typowe ciasteczka stron trzecich, które wykorzystywane są przez nas do gromadzenia danych statystycznych,
związanych z korzystaniem z naszej witryny, między którymi są:
-

Średni czas ładowania strony
Odwiedzone strony
Dane przeglądarki
Adres IP
Adres MAC
Czas pozostawania na stronie
Czas oglądania wideo
Pobieranie
Dane o systemie operacyjnym
Dane o wykorzystywanym urządzeniu
Wybór linków i innych interakcji na którejś ze stron

Ciasteczka te i dane statystyczne związane z nimi wykorzystywane są przede wszystkim w celu prowadzenia analizy
naszej wydajności, zabezpieczeń, stopnia bycia przyjaznym dla użytkownika, zoptymalizowania zawartości i świadczenia
usług.

1.3 Ciasteczka związane z reklamami
Vandersanden umieszcza reklamy na stronach stron trzecich. W tym celu wykorzystywane są ciasteczka reklamowe.
Również i na naszej witrynie mogą istnieć tego rodzaju ciasteczka, by możliwe stało się połączenie ze sobą ciasteczek
stron trzecich. Na podstawie Państwa zachowania online tzn. sposobu klikania, dokonywania zakupów, witryn, które
odwiedzacie jesteśmy w stanie przedstawić Państwu odpowiednie reklamy. Ciasteczka zawierają również informacje,
czy obejrzeliście już Państwo określoną reklamę.
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1.4 Ciasteczka związane z mediami społecznościowymi
Ciasteczka mediów społecznościowych to zawsze ciasteczka stron trzecich. Wykorzystywane są zwykle, jeżeli
pobierzecie Państwo lub klikniecie przycisk mediów społecznościowych.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności i ciasteczek danej strony trzeciej:
-

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google+/YouTube: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/privacy
Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

2 Wykorzystywane ciasteczka
2.1 Lista witryn
Vandersanden jest właścicielem następujących witryn lub (pod)domen internetowych, na których wykorzystywane są
ciasteczka:






















vandersanden.com i (przetłumaczone) rozszerzenia tej domeny (.be, .pl, .fr, .ru, .ro, .it, .sz, .ch, .dk, .lt,
.com.tr)
vandersandengroup.com i (przetłumaczone) rozszerzenia tej domeny (.be, .ie, .by, .ch, .co.uk, .com.tr, .cz,
.de, .lt, .nl, .pl, .ru, .ro, .se, .ma, .dk, .fr, .uk, .it, .eu)
signapanels.com i vandersanden-signa.com,
ebrick.be, e-brick.be i (przetłumaczone) rozszerzenia tych domen (.nl, .de)
eboard.nl, e-board.nl i e-board.be
huwa.be
huwastraatbaksteen.mixtool.nl
esoleren.be, esoler.be, e-soler.be, e-soleren.be i ich rozszerzenia (.fr, .com, .nl)
*.renovationtool.com
huwastraatbaksteen.mixtool.nl
forms.vandersanden.com
referenties.vandersandengroup.be, references.vandersandengroup.be
detoekomstbouwers.be i rozszerzenia (.nl, .com)
vandersanden-inspiration.de
vandersanden-tuin.be
*.calculationtool.com
akaklinker.de
bylandtsierbestrating.nl
bylandt.com, bylandt.be
bricktool.pl
bricktool.vandersandengroup.com

2.2 Tabela ciasteczek
Oto zestawienie ciasteczek, które wykorzystywane mogą być na naszych witrynach:
Rodzaj

Czas
przechowywania

Nazwa

Opis/Cel

Funkcjonalne

has_js

Sesja

Określa, czy przeglądarka wspiera
obsługę JavaScript.

Analityczne

hjUserId,_hjIncludedInSample

Sesja

Na stronach, na których
wykorzystywany jest Hotjar
ciasteczka te zostają zapisane, w
celu analizy, co dzieje się na
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stronie. Celem jest w oparciu o te
dane ulepszenie naszej witryny.
Ciasteczka te zawierają również
unikalny numer użytkownika
(UUID), który umożliwia śledzenie
tego samego użytkownika na
szeregu stron.
Funkcjonalne

SSESS*,
PHPSESSID,
ASP.NET_SessionId

Sesja

Ciasteczko sesyjne.
Wykorzystywane jest do
połączenia danych serwerowych z
bieżącą sesją.

Analityczne/
Reklamowe

_ga,
_gat,
_gid

2 lata,
maks. 3 miesiące,
1 dzień

Ciasteczka Google Analytics i
Google Tag Manager. Ich celem
jest analiza i ulepszenie naszej
witryny i kampanii. Również i te
ciasteczka zawierają unikalny
numer użytkownika (UUID) w celu
łączenia różnych danych
dotyczących tego samego
użytkownika. Ciasteczka te mogą
również wykorzystywane być w
celu wyświetlania określonych
reklam.

Reklamowe

_gcl_aw,
_gcl_dc

3 miesiące,
3 miesiące

Ciasteczka Google AdWords Thrid
Party. Wykorzystywane są w
chwili, w której klikając na
reklamę przekierowani zostajecie
na naszą witrynę.

Reklamowe

_dc_gtm

1 minuta

Google Double Click i Google Tag
Manager. Ciasteczko podaje, że
Google Analytics połączone jest za
pośrednictwem Google Tag
Manager.

Funkcjonalne

harmony_session

Sesja

Wykorzystywane jest do
połączenia danych serwerowych z
bieżącą sesją.

Funkcjonalne

language_selection

1 rok

Zapisuje preferencje językowe.

Funkcjonalne

cookieconsent_dismissed

1 rok

Zapisuje zgodę na politykę
związaną z ciasteczkami.

Funkcjonalne

hl

1 rok

Zapisuje wybór związany z kulturą
(państwo i język).

Funkcjonalne/Analityczne

__ss_referrer,
__ss,
__ss_tk

1 godzina,
1 dzień,
25 lat

Wykorzystywane są przez
Sharpspring (Third Party), w celu
zaproponowania formularzy z
wypełnionymi z góry polami.
Oprócz tego ciasteczka te mogą
wykorzystywane być do zapisania
odwiedzanych przez Państwa
stron. Jeżeli wprowadzicie
Państwo swoje dane osobowe do
formularza, to cechy te mogą
zostać połączone z Państwa
profilem.
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Funkcjonalne

vds_inspirationtool

1 miesiąc

Unikalny numer użytkownika
(UUID) zostaje zapisany w chwili,
w której korzystacie Państwo z
narzędzia do inspiracji (realizacji)
w celu zapisania zestawu Państwa
realizacji.

Analityczne

__utma,
__utmb,
__utmc,
__utmt,
__utmz

2 lata,
30 minut,
Sesja,
10 minut,
6 miesięcy

Wykorzystywane są przez Google
Analytics (Third Party) w celu
zapisywania statystyk strony i
kampanii. Dane wykorzystywane
są w celu analizy i optymalizacji
naszych witryn i kampanii online.

Funkcjonalne

CFID,
CFTOKEN

30 lat

Wykorzystywane są przez Cold
Fusion w celu umożliwienia
dłuższych okresów zarządzania
sesją.

Analityczne

_uetsid

1 godzina

Ciasteczka Microsoft Bing (Third
Party). Ciasteczko to zachowuje
statystyki (strony), aby umożliwić
analizę i poprawę naszych usług.

Pozostałe

__cfduid

1 rok

Ciasteczko Cloudfare z powodów
bezpieczeństwa. Ciasteczko to nie
zapisuje żadnych danych
osobowych.

Funkcjonalne

lang

Sesja

Zapisuje preferencje językowe.

2.3 Ciasteczka stron trzecich
Oprócz własnych ciasteczek wykorzystywane są na naszej witrynie również aplikacje stron trzecich, które również mogą
zawierać ciasteczka (ciasteczka stron trzecich). Więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższych politykach
prywatności i ciasteczek:








Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google/YouTube: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/privacy
Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy
Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
Sharpspring: https://sharpspring.com/legal/privacy/

3 Ustawienia przeglądarki
Jeżeli chcecie Państwo uniknąć zapisywania ciasteczek na Waszym urządzeniu, możecie dokonać zmian w ustawieniach
wykorzystywanej przez Was przeglądarki. Możecie również usunąć już zapisane na urządzeniu ciasteczka. Więcej
informacji na ten temat znajduje się w funkcji pomocy przeglądarki.

4 Postanowienia końcowe
Vandersanden zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany w każdym czasie niniejszego oświadczenia w sprawie
ciasteczek, bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego powiadomienia w tej sprawie.
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