Polityka plików cookies

Jakiego typu plików cookies używamy?

Używając serwisów, aplikacji i stron internetowych AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., wyrażasz zgodę na używanie cookies
zgodnie z ich polityką. W przypadku braku zgody należy zmienić
ustawienia przeglądarki zgodnie z zaleceniami jej producenta lub
zrezygnować z korzystania ze stron AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.

W celu prawidłowego używania stron tworzone są i wykorzystywane
pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi,
przechowywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki
internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas zgodny z ustawieniami w pliku. Plik stały może
być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez użytkownika. Korzystając ze stron internetowych AXA Życie Towarzystwa
Ubezpieczeń S.A., użytkownik może otrzymać pliki cookies współpracujących podmiotów trzecich, np. Google’a, Facebooka, podmiotów realizujących na rzecz AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.
kampanie reklamowe. Dodatkowe informacje na temat tych plików
cookies można znaleźć na stronach wspomnianych podmiotów.

Cookies (pol. ciasteczka) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika podczas odwiedzania stron w Internecie. Pliki zawierają informację, pozwalającą zidentyfikować
urządzenie użytkownika w celu prawidłowego wyświetlania strony.
Pliki najczęściej zawierają informację odnośnie pochodzenia (nazwa
strony internetowej), czasu (długości życia) cookie, identyfikatora
przeglądarki, ewentualnie unikatowego numeru tworzonego na potrzeby sesji użytkownika.
Jaki jest cel używania plików cookies?
Podstawowym celem jest dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz szybkości (optymalnego
używania) korzystania ze strony. Cookies pozwalają również zbierać
anonimowe, zagregowane statystyki, które informują, w jaki sposób
użytkownicy korzystają z naszych stron, co pomaga ulepszać zakres
informacji oraz sposób jej wyświetlania, ale bez identyfikacji użytkownika.

Czy użytkownik może usunąć pliki cookies ze swoich urządzeń
końcowych?
Większość przeglądarek internetowych została wyposażona w mechanizmy zarządzania plikami cookies, można m.in. blokować zapisywanie tych plików oraz usuwać je z urządzenia końcowego. Można
również ustawić tryb monitowania (informowania) użytkownika w momencie, kiedy strona internetowa chce zapisać plik cookie na urządzeniu użytkownika. Zablokowanie pobierania plików cookies może
mieć negatywny wpływ na wyświetlanie zasobów strony internetowej
lub na jej funkcjonalność, dostosowującą wyświetlanie informacji do
preferencji użytkownika, uniemożliwia również zbieranie anonimowych danych, których analiza pomaga ulepszać strony pod względem jakości oraz atrakcyjności umieszczanych treści.
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Czym są pliki cookies?

