
POLITYKA COOKIES COOKIES POLICY

CO TO SĄ PLIKI COOKIE 
Zgodnie z powszechną praktyką w prawie wszystkich 
profesjonalnych witrynach, ta strona używa plików cookie, które 
są małymi plikami pobieranymi na Twój komputer, aby poprawić 
Twoje wrażenia z odwiedzania tej strony. Ta polityka opisuje, 
jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i 
dlaczego czasami musimy przechowywać te pliki cookie. 
Mówimy tu również, w jaki sposób można zapobiec 
przechowywaniu tych plików cookie, co jednak może to obniżyć 
jakość lub całkowicie zablokować niektóre elementy 
funkcjonalności witryn.

Aby uzyskać bardziej ogólne informacje na temat plików cookie, 
przeczytaj „Czym są pliki cookie”.


JAK KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIE 
Używamy plików cookie z różnych powodów wyszczególnionych 
poniżej. Niestety w większości przypadków nie ma 
standardowych branżowych opcji wyłączania plików cookie bez 
całkowitego wyłączenia funkcji i funkcji dodawanych do tej 
witryny.


WYŁĄCZANIE PLIKÓW COOKIE 
Można zapobiec ustawianiu plików cookie, dostosowując 
ustawienia w przeglądarce (sprawdź w zakładce Pomoc swojej 
przeglądarki jak to zrobić). W większości przypadków należy 
wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać 
sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies 
lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania 
Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent 
danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub 
na swojej stronie internetowej.


Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie wpłynie na 
funkcjonalność tej i wielu innych witryn, które odwiedzasz.


PLIKI COOKIE, KTÓRE WYKORZYSTUJEMY 

Pliki cookie związane z kontem 
Jeśli utworzysz u nas konto, będziemy używać plików cookie do 
zarządzania procesem rejestracji i ogólnej administracji. Te pliki 
cookie są zwykle usuwane po wylogowaniu, jednak w niektórych 
przypadkach mogą pozostać później, aby zapamiętać 
preferencje witryny po wylogowaniu.


Pliki cookie związane z biuletynami e-mail 

Ta strona oferuje biuletyn lub usługi subskrypcji e-mail, a pliki 
cookie mogą być używane do zapamiętywania, czy jesteś już 
zarejestrowany i do wyświetlania niektórych powiadomień, które 
mogą być ważne tylko dla subskrybowanych / 
niesubskrybowanych użytkowników.


Pliki cookie związane z ankietami 

Od czasu do czasu możemy zaprosić Cię do wypełnienia ankiety 
kwestionariusza dla użytkowników, aby zapewnić Ci ciekawe 
spostrzeżenia, pomocne narzędzia lub lepiej zrozumieć naszą 
bazę użytkowników. Ankiety te mogą wykorzystywać pliki 
cookie, aby zapamiętać, kto już wziął udział w ankiecie lub 
zapewnić dokładne wyniki po zmianie stron.


Preferencje plików cookie  
Aby zapewnić Ci wspaniałe wrażenia z korzystania z tej witryny, 
zapewniamy funkcję umożliwiającą ustawienie preferencji 
dotyczących sposobu działania witryny podczas korzystania z 
niej. Aby zapamiętać Twoje preferencje, musimy ustawić pliki 
cookie, aby informacje te mogły być wywoływane za każdym 
razem, gdy interakcja ze stroną jest pod wpływem twoich 
preferencji.

WHAT ARE COOKIES 
As is common practice with almost all professional websites this 
site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to 
your computer, to improve your experience. This page describes 
what information they gather, how we use it and why we 
sometimes need to store these cookies. We will also share how 
you can prevent these cookies from being stored however this 
may downgrade or 'break' certain elements of the sites 
functionality.


For more general information on cookies, please read "What Are 
Cookies".


HOW WE USE COOKIES 
We use cookies for a variety of reasons detailed below. 
Unfortunately in most cases there are no industry standard 
options for disabling cookies without completely disabling the 
functionality and features they add to this site.


DISABLING COOKIES 
You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings 
on your browser (see your browser Help for how to do this). In 
most cases, select the "Tools" or "Settings" option and find a 
section there responsible for configuring cookie settings or for 
managing privacy while browsing the Internet. Detailed 
information is usually provided by the manufacturer of the device 
or browser in the user manual or on its website.


Be aware that disabling cookies will affect the functionality of 
this and many other websites that you visit.


THE COOKIES WE SET 

Account related cookies 
If you create an account with us then we will use cookies for the 
management of the signup process and general administration. 
These cookies will usually be deleted when you log out however 
in some cases they may remain afterwards to remember your 
site preferences when logged out. 

Email newsletters related cookies  
This site offers newsletter or email subscription services and 
cookies may be used to remember if you are already registered 
and whether to show certain notifications which might only be 
valid to subscribed/unsubscribed users. 

Surveys related cookies 
From time to time we may invite you to survey/questionnaire to 
provide you with interesting insights, helpful tools, or to 
understand our user base more accurately. These surveys may 
use cookies to remember who has already taken part in a survey 
or to provide you with accurate results after you change pages. 

Site preferences cookies 
In order to provide you with a great experience on this site we 
provide the functionality to set your preferences for how this site 
runs when you use it. In order to remember your preferences we 
need to set cookies so that this information can be called 
whenever you interact with a page is affected by your 
preferences.

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
https://www.cookieconsent.com/what-are-cookies/


PLIKI COOKIE STRON TRZECICH 
W niektórych szczególnych przypadkach używamy również 
plików cookie dostarczanych przez zaufane strony trzecie. W 
poniższej sekcji wymieniono pliki cookie podmiotów 
zewnętrznych, które mogą wystąpić za pośrednictwem tej 
witryny.


• Ta strona korzysta z Google Analytics, które jest jednym         
z najbardziej rozpowszechnionych i zaufanych rozwiązań 
analitycznych w Internecie, które pomaga nam zrozumieć,  
w jaki sposób korzystasz z witryny i jak możemy poprawić 
Twoje wrażenia. Te pliki cookie mogą śledzić takie rzeczy, 
jak czas spędzony w witrynie i odwiedzane strony, abyśmy 
mogli nadal tworzyć angażujące treści.


Więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics 
można znaleźć na oficjalnej stronie Google Analytics.


• Narzędzia do analityki stron trzecich służą do śledzenia i 
mierzenia wykorzystania tej witryny, dzięki czemu możemy 
nadal produkować angażujące treści. Te pliki cookie mogą 
śledzić takie rzeczy, jak czas spędzony na stronie lub 
stronach, które odwiedzasz, co pomaga nam zrozumieć, w 
jaki sposób możemy ulepszyć witrynę dla Ciebie.


• Od czasu do czasu testujemy nowe funkcje i wprowadzamy 
subtelne zmiany w sposobie dostarczania strony. Gdy wciąż 
testujemy nowe funkcje, te pliki cookie mogą być używane 
w celu zapewnienia spójnego korzystania z witryny, 
jednocześnie zapewniając zrozumienie optymalizacji, które 
najbardziej doceniają nasi użytkownicy.


• Ponieważ sprzedajemy produkty, ważne jest, abyśmy 
rozumieli statystyki dotyczące tego, ilu odwiedzających 
naszą stronę faktycznie dokonuje zakupu, i jako takie są 
dane, które te pliki cookie będą śledzić. Jest to dla Ciebie 
ważne, ponieważ oznacza, że możemy dokładnie 
prognozować biznes, które pozwalają nam monitorować 
nasze koszty reklam i produktów w celu zapewnienia 
najlepszej możliwej ceny.


• Usługa Google AdSense, której używamy do wyświetlania 
reklam, wykorzystuje plik cookie DoubleClick, aby 
wyświetlać trafniejsze reklamy w Internecie i ograniczać 
liczbę wyświetleń danej reklamy.


Więcej informacji na temat Google AdSense znajduje się w 
oficjalnych często zadawanych pytaniach dotyczących 
prywatności Google AdSense.


• Na tej stronie używamy również przycisków i / lub wtyczek 
mediów społecznościowych, które umożliwiają łączenie się 
z siecią społecznościową na różne sposoby. Aby te działały, 
witryna Linkedin, ustawi pliki cookie za pośrednictwem 
naszej witryny, które mogą zostać wykorzystane do 
ulepszenia Twojego profilu na ich stronie lub przyczyniają 
się do przechowywania danych do różnych celów 
określonych w ich odpowiednich politykach prywatności.


Więcej informacji 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, możesz skontaktować się z 
nami za pomocą jednej z naszych preferowanych metod 
kontaktu:


Email: GDPR@humanequation.pl

Phone: 00 48 531755575

THIRD PARTY COOKIES 
In some special cases we also use cookies provided by trusted 
third parties. The following section details which third party 
cookies you might encounter through this site.


• This site uses Google Analytics which is one of the most 
widespread and trusted analytics solution on the web for 
helping us to understand how you use the site and ways 
that we can improve your experience. These cookies may 
track things such as how long you spend on the site and the 
pages that you visit so we can continue to produce 
engaging content.


For more information on Google Analytics cookies, see the 
official Google Analytics page. 

• Third party analytics are used to track and measure usage 
of this site so that we can continue to produce engaging 
content. These cookies may track things such as how long 
you spend on the site or pages you visit which helps us to 
understand how we can improve the site for you.


 

• From time to time we test new features and make subtle 
changes to the way that the site is delivered. When we are 
still testing new features these cookies may be used to 
ensure that you receive a consistent experience whilst on 
the site whilst ensuring we understand which optimisations 
our users appreciate the most. 

• As we sell products it's important for us to understand 
statistics about how many of the visitors to our site actually 
make a purchase and as such this is the kind of data that 
these cookies will track. This is important to you as it means 
that we can accurately make business predictions that allow 
us to monitor our advertising and product costs to ensure 
the best possible price. 

• The Google AdSense service we use to serve advertising 
uses a DoubleClick cookie to serve more relevant ads 
across the web and limit the number of times that a given 
ad is shown to you.

 
For more information on Google AdSense see the official 
Google AdSense privacy FAQ. 

• We also use social media buttons and/or plugins on this site 
that allow you to connect with your social network in various 
ways. For these to work Linkedin will set cookies through 
our site which may be used to enhance your profile on their 
site or contribute to the data they hold for various purposes 
outlined in their respective privacy policies. 

More Information 

If you are still looking for more information then you can contact 
us through one of our preferred contact methods:


Email: GDPR@humanequation.pl

Phone: 00 48 531755575

Niniejsza Polityka plików cookie została utworzona za pomocą Cookies Policy Template Generator oraz the Disclaimer Template Generator.

This Cookies Policy was created with the help of the Cookies Policy Template Generator and the Disclaimer Template Generator.


