Wykorzystanie plików typu cookie
W jaki sposób korzystamy z plików cookies?
Niniejsza polityka opisuje w jaki sposób Grupa Dentons (zorganizowana
w formie szwajcarskiej Verein, wraz z naszymi podmiotami
stowarzyszonymi, w tym stowarzyszonymi biurami, oddziałami lub
podmiotami związanymi szczególną formą sojuszu z naszą
międzynarodową praktyką prawniczą (patrz: lista podmiotów i lokalizacji
Dentons na całym świecie
tutaj
)) wykorzystuje pliki cookies i tym podobne technologie na naszych
witrynach internetowych i w ramach usług świadczonych przez nas
dostępnych w trybie online. Ponadto niniejsza Polityka wyjaśnia jak mogą
Państwo skontaktować się z nami w razie pytań związanych z nią.
Wyrażając zgodę na postanowienia niniejszej Polityki dotyczącej plików
cookies przyjmują Państwo do wiadomości, że w poniżej określonych
założeniach możemy rozróżnić Państwa od innych użytkowników
naszej witryny internetowej. Robimy to by zapewnić Państwu usługi na
najwyższym poziomie, o odpowiednio dostosowanej treści. Ponadto
powyższe założenia umożliwią nam stałe doskonalenie naszej witryny
internetowej. Przykładowo, potrafimy rozpoznać i zapamiętać istotne
informacje, które zwiększą Państwa komfort w trakcie przeglądania
naszej witryny lub korzystania z naszych aplikacji, np. informacje
dotyczące Państwa preferowanych ustawień.
Niniejsza Polityka stosuje się do wszystkich witryn internetowych,
aplikacji lub usług Dentons, które zawierają do niej link lub powołują się
na jej treść.

Co to są pliki cookies i tym podobne technologie?
Plik cookie to niewielki plik złożony z ciągu liter i cyfr, który umieszczamy
w Państwa przeglądarce internetowej, na twardym dysku Państwa
komputera lub urządzenia przenośnego. Pliki cookies pełnią szereg
różnych funkcji (m.in. zapamiętują Państwa preferencje) i są istotnym
elementem wydatnie poprawiającym komfort korzystania z naszej
witryny internetowej.
Rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje plików cookies:
sesyjne pliki cookies: specyficzne dla konkretnej wizyty,
ograniczone do wysłania tzw. identyfikatora sesji (losowego ciągu
cyfr wygenerowanego przez serwer), abyś nie musieli Państwo
ponownie wprowadzać tych samych informacji po przejściu na
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kolejną stronę witryny lub po jej całkowitym opuszczeniu. Pliki sesyjne
nie są w sposób trwały przechowywane na Państwa urządzeniu i są
usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki;
stałe pliki cookies: pliki zapisujące informacje na temat Państwa
preferencji, przechowywane pamięci podręcznej Państwa
przeglądarki lub urządzenia przenośnego; oraz
pliki cookie podmiotów zewnętrznych: umieszczane przez
osoby trzecie spoza Dentons, służące do zbierania danych z wielu
różnych witryn internetowych lub sesji.

Jakie pliki cookies wykorzystujemy?
Wykorzystujemy następujące pliki cookies:
ściśle niezbędne pliki cookies, czyli pliki cookies umożliwiające
korzystanie z naszych witryn internetowych i ich poszczególnych
funkcji. Gromadzone informacje dotyczą sposobu korzystania z
naszej witryny internetowej (np. język skryptowy witryny oraz tzw.
tokeny bezpieczeństwa) i umożliwiają nam zapewnienie żądanych
przez Państwa usług.
analityczne/wydajnościowe pliki cookies. Tego rodzaju pliki
cookie zbierają informacje na temat sposobu w jaki użytkownicy
korzystają z naszej witryny internetowej, np. które strony odwiedzają
najczęściej, czy otrzymują komunikaty o błędach i w jaki sposób trafili
na naszą witrynę internetową. Informacje zebrane przez tego rodzaju
pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu polepszenia
komfortu użytkownika naszej witryny internetowej. Niekiedy pliki tego
rodzaju są umieszczane przez podmioty zewnętrzne zapewniające
ruch w sieci i usługi analityczne. My korzystamy z narzędzi Google
Analytics. Informacje na temat sposobu w jaki Google przetwarza i
zbiera informacje na Państwa temat i w jaki sposób mogą Państwo nie
wyrazić na to zgody znajdziesz w tabeli poniżej. Również w tabeli
dostępny jest link, dzięki któremu będą mogli Państwo wyrazić brak
zgody na użycie narzędzia Google Analytics.
funkcjonalne pliki cookies. Ww. pliki cookies umożliwiają
zapamiętanie dokonanych przezPaństwa wyborów, np. wybór kraju,
z którego odwiedzasz naszą witrynę, wybrany przez Państwa język
oraz ewentualne wprowadzone przez Państwa zmiany wielkości
fontów i innych parametrów poszczególnych stron internetowych,
które można dostosować, aby poprawić komfort i przyjemność
korzystania z witryny.
reklamowe pliki cookies. Ww. pliki rejestrują Państwa wizytę na
naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także
linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam
sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej
treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa
zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności
marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego
konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami
trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez
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Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się
z podmiotami zewnętrznymi.

Inne technologie
Oprócz plików cookies, korzystamy z podobnych technologii, tj.
sygnałów nawigacyjnych (tzw. web beacons), czyli niewielkich
obrazów graficznych umieszczonych na naszej witrynie lub w
naszych e-mailach, albo też na witrynach lub w e-mailach osób
trzecich w celach analizy informacji,
lokalnych obiektów współdzielonych, zwanych również „flash
cookies”, które mogą być przechowywane na Państwa przeglądarce
internetowej. Obiekty współdzielone służą do zachowywania
preferencji oraz historii i rejestru aktywności użytkownika.
Rodzaje plików cookies, z których korzystamy
Nazwa pliku
cookie

Termin
wygaśnięcia

Powód korzystania z tego pliku

Ściśle niezbędne

pliki cookies
Dentons.com

Tego rodzaju pliki cookie są ważne dla
zapewnienia odpowiedniej
funkcjonalności naszej witryny
internetowej a w szczególności
pozwalają:
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przyspieszyć Ci wyszukiwanie informacji;
rozpoznać Państwa po powrocie na naszą
stronę;

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych
Nazwa pliku cookie

Powód korzystania z tego pliku

Termin
wygaśnięcia

Opcjonalne

Pliki cookies Google
Analytics

Szacują ruch w naszej
sieci, co pozwala nam
sprawdzić zgodność z
limitami określonymi w
naszych licencjach a także
podejmować świadome
decyzje biznesowe na
temat korzystania z
naszych dostawców usług.

Polityka
prywatności
Google
W jaki sposób
zrezygnować
(opt-out) z
funkcji Google
Analytics

Google Analytics nie używa
informacji, na podstawie,
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Nazwa pliku cookie

Powód korzystania z tego pliku

Termin
wygaśnięcia

których można
zidentyfikować daną osobę
i nie udostępnia adresów IP.
Google nie uzyska dostępu
do Państwa adresu IP w
wyniku odwiedzin na naszej
witrynie.
Opcjonalne

Pliki cookies LinkedIn

zostają dodane do stron
zawierających treści
SlideShare. Ich zadaniem
jest weryfikacja,
bezpieczeństwo, obsługa
preferencji, cele
marketingowe,
wydajnościowe,
analityczne i badawcze.

Polityka
ochrony
prywatności
LinkedIn
Zasady
korzystania z
plików cookie
LinkedIn

Opcjonalne

Pliki cookies SlideShare

zostają dodane do stron
zawierających treści
SlideShare. Ich zadaniem
jest weryfikacja,
bezpieczeństwo, obsługa
preferencji, cele
marketingowe,
wydajnościowe,
analityczne i badawcze.

Polityka
ochrony
prywatności
LinkedIn
Zasady
korzystania z
plików cookie
LinkedIn

Opcjonalne

Pliki cookie
Scorecardresearch.com

zostają dodane do stron
zawierających treści
SlideShare. Ich zadaniem
jest weryfikacja,
bezpieczeństwo, obsługa
preferencji, cele
marketingowe,
wydajnościowe,
analityczne i badawcze.

Polityka
prywatności
Score Card
Research

Informujemy, że w przypadku gdy zezwalamy osobom trzecim na
umieszczanie plików cookies, nie mamy kontroli nad tymi plikami ani
wygenerowanymi w związku z nimi danymi. Prosimy o zapoznanie się z
politykami ochrony prywatności odnośnych zewnętrznych podmiotów,
co pomoże Państwu ustalić jakie informacje zbierają ww. podmioty i w
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jaki sposób je wykorzystują. Tego typu pliki cookies najczęściej będą
plikami analitycznymi/wydajnościowymi lub reklamowymi.
Ponadto, za każdym razem kiedy odwiedzający zgłasza żądanie
dostępu do poszczególnych stron naszych witryn, serwery Dentons
zapisują jego adres IP (“adres IP”). Państwa adres IP, typ przeglądarki,
język wyszukiwania, a także data i godzina odwiedzin pomogą nam
lepiej zrozumieć, a także udoskonalić funkcjonalność użytkową i
efektywność naszych witryn na potrzeby administrowania systemem,
umożliwią ustalenie Państwa lokalizacji geograficznej oraz śledzenie
przebiegu sesji na naszej witrynie a także identyfikację odwiedzających
naszą witrynę, jeśli zdaniem Dentons będzie to konieczne do
wyegzekwowania przestrzegania zasad naszych polityk.

Jak zablokować pliki cookies?
Ustawienia domyślne większości przeglądarek zakładają, że wyrażasz
zgodę na pliki cookies. Jednakże jeżeli chcą Państwo odmówić
przyjmowania plików cookies (lub tym podobnych technologii) lub je
usunąć, prosimy o zapoznanie się z treścią w zakładce pomocy w
Państwa przeglądarce, gdzie zawarte są instrukcje jak blokować lub
usuwać pliki cookies (np. w Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla
Firefox i Safari). Proszę pamietać, że każda przeglądarka ma inną
procedurę konfiguracji plików cookies i zarządzania nimi. Niemniej
jednak, jeśli w ustawieniach Państwa przeglądarki zostaną
zablokowane wszystkie pliki cookies (w tym ściśle niezbędne pliki
cookies) możecie Państwo nie być wstanie wejść na wszystkie lub
niektóre strony naszej witryny. Więcej informacji na temat wyłączania
plików cookie podmiotów zewnętrznych znajduje się na stronach
internetowych tych podmiotów i ich zasadach polityki dotyczących
plików cookies (poniżej podajemy odpowiednie linki). Zachęcamy
również do skorzystania z narzędzi do zarządzania plikami cookie
dostępnymi w Państwa przeglądarce internetowej.
Poniżej znajdują się informacje jak zarządzać plikami cookies w
najpopularniejszych przeglądarkach:
Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Więcej informacji na temat plików cookie (w tym jak je wyłączyć)
dostępne na stronie
www.allaboutcookies.org
.

Jeżeli są Państwo mieszkańcami Unii Europejskiej:
Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie dostępne na
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stronie
www.youronlinechoices.eu
, gdzie m.in. uzyskacie Państwo więcej informacji na temat reklamy
behawioralnej i prywatności w sieci.

Zmiany naszej Polityki dotyczącej plików cookies
Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies może być okresowo
aktualizowana.
Jeżeli wprowadzimy ważne zmiany do niniejszej Polityki plików cookies
otrzymacie Państwo stosowną wiadomość w postaci okna dialogowego
(tzw. pop-up) na naszej witrynie, które będzie wyświetlane przez
odpowiedni okres czasu przed i po wprowadzeniu ww. ważnych
zmian. Można zapoznać się z Polityką plików cookies odwiedzając
naszą witrynę i klikając na link „Polityka dotycząca plików cookie”.

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Zespołem ds.
Prywatności Danych (EMEA Risk.Data Privacy Team) pod adresem
risk.dataprivacyteam.emea@dentons.com
Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies została ostatni raz
zaktualizowana dnia 25 maja 2018 roku.
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