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P OJ ĘC I A UŻ Y T E W N A S Z E J P O L I T YC E CO O K I E S
PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
oznacza strony internetowe wskazane w Polityce prywatności Prudential dotyczącej korzystania z Portali społecznościowych, dostępnej pod adresem www.prudential.
pl/polityka-prywatnosci.

STRONY
oznacza strony internetowe: www.prudential.pl, www.mlodzibogowie.pl, www.cha-ching.pl.

PRUDENTIAL
oznacza Prudential International Assurance plc z siedzibą w Dublinie przy ul. Adelaide Road, Montague House, D02K039 Dublin, Irlandia, wpisaną do rejestru spółek (the
Companies Registration Office – an Oifig um Chlaru Cuideachtai) prowadzonego przez the Companies Registration Office pod numerem 2099560, posiadającą NIP (do
rozliczeń): 1080022291, działającą w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział
w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-670) przy ul. Puławskiej 182, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000708052, NIP Oddziału: 1080022285,
a także Prudential Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-670) przy ul. Puławskiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000392994,
posiadającą nr NIP: 5272662226, kapitał zakładowy 2 005 000 zł.

POLITYKA COOKIES
oznacza niniejszy dokument dostępny pod adresem www.prudential.pl/polityka-cookies.

P L I K I CO O K I E S
to małe pliki danych, przechowywane w urządzeniu użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane do analizy zainteresowań użytkowników naszymi
Stronami / Portalami społecznościowymi. Zasadniczo użytkownik może uzyskać do nich dostęp również bez akceptowania plików cookies. Korzystając z naszych Stron /
Portali społecznościowych, użytkownik wyraża zgodę na używanie tych plików cookies, które przeglądarka akceptuje, zgodnie z jej ustawieniami.
Ponadto użytkownik może w każdej chwili usuwać pliki cookies z nośnika, na którym są przechowywane.
Poniższy wykaz pokazuje wykorzystywane pliki cookies.
1.	Ze względu na cykl życia:
		a) sesyjne
Pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia bądź wyjścia ze Strony, na której zostały zamieszczone.
		b) trwałe/stałe
	Pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach plików
cookies.
2. Ze względu na pochodzenie:
		a) własne
Ustawiane są przez serwery internetowe naszych Stron.
		b) osób/podmiotów trzecich
Ustawiane są przez serwery internetowe stron innych niż nasze Strony / Portale społecznościowe.
3. Ze względu na cel:
		a) analityczne
	Te pliki cookies zbierają informacje o tym, w jaki sposób korzystasz ze Stron, np. jakie podstrony odwiedzasz najczęściej, możemy również sprawdzać źródła ruchu –
kierunki przekierowania. Ten rodzaj cookies nie zbiera informacji pozwalających na zidentyfikowanie osoby fizycznej. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe
i służą do dostosowania działań do preferencji użytkowników oraz do analizy zachowań użytkowników na Stronach.
		b) funkcjonalne/techniczne
	Są ściśle związane z poruszaniem się po Stronach i zapewniają prawidłową nawigację. Pozwalają, między innymi, śledzić wybory, np. wybór języka lub rozmiar używanej
czcionki, rozpoznać komputer lub urządzenie mobilne. Wykorzystuje się je także w celach statystycznych, aby poprawić jakość usług oraz dostępność Stron. Ten rodzaj
plików cookies nie zbiera informacji w celach marketingowych.
		c) reklamowe
	Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych umożliwiają dostosowanie treści dopasowanych do konkretnej grupy odbiorców, są wykorzystywane
w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketingowych. Pliki te pamiętają, że odwiedzałeś nasze Strony i jakie aktywności na nich wykonałeś,
a zebrane w ten sposób informacje są przekazywane dostawcom zewnętrznym. Pliki gromadzą jedynie podstawowe informacje o zachowaniach użytkowników oraz
ich zainteresowaniach. Wszystkie informacje są anonimowe, a ich celem jest jak najlepsze dopasowanie wyświetlanych reklam na innych stronach internetowych do
preferencji użytkownika.
 wracamy uwagę, że w ramach Portali społecznościowych pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez podmioty prowadzące serwisy internetowe, na których
Z
umieszczone są Portale społecznościowe w sposób nienależny od Prudential. W celu uzyskania informacji na temat zasad wykorzystywania przez te podmioty plików
cookies należy zapoznać się z odpowiednią polityką cookies udostępnioną przez właściwy serwis internetowy.
 rzeglądarki internetowe domyślnie najczęściej zezwalają na używanie i zapisywanie plików cookies. Każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania
P
z tych plików za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, a także całkowitego wyłączenia korzystania z tych plików. W tym celu należy zmienić ustawienia
przeglądarki internetowej.
Użytkownik może również w każdej chwili usunąć pliki cookies zapisane w przeglądarce, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta.
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