Salon Expert L’Oréal Professionnel
L’Oréal Polska Sp. z o.o.
TABELA PLIKÓW COOKIES

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze, tablecie
lub telefonie komórkowym), kiedy jesteś połączony z Internetem co obejmuje strony internetowe
Grupy L’Oréal. Pliki Cookies mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji
użytkowników z witryną. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z następującą
stroną: http://www.aboutcookies.org.
DEZAKTYWACJA PLIKÓW COOKIES
Możesz łatwo dostosować ustawienia Twojej przeglądarki w odniesieniu do aktywacji oraz
dezaktywacji plików Cookies. Prosimy o zapoznanie się opcją pomocy Twojej wyszukiwarki w razie
potrzeby.
RODZAJE I ROLA PLIKÓW COOKIES
Wiele plików Cookies jest wykorzystywanych w celu zwiększenia użyteczności oraz polepszenia
funkcjonalności stron internetowych/ aplikacji. Z tego względu wyłączenie plików Cookies może
uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych części naszych stron internetowych/ aplikacji, tak jak to
wskazano w tabeli dotyczącej plików Cookies.

RODZAJ PLIKÓW COOKIES

Ściśle
konieczne
pliki Cookies

ROLA

NAZWA PLIKÓW
COOKIES

Konieczne
do
działania
strony.
Umieszczane są one
zwykle
tylko
w
odpowiedzi
na
wykonane przez
Ciebie działanie w
związku z Twoim
prośbę o usługę, taką
jak ustawianie twoich
preferencji
dotyczących
prywatności,
logowanie
się
lub
wypełnianie
formularza.

OptanonConsent,
OptanonAlertBoxClos
ed,
SC_ANALYTICS_GLOB
AL_COOKIE

CO SIĘ STANIE JEŚLI
ICH NIE AKTYWUJĘ?

Te pliki Cookies nie
mogą być
dezaktywowane.

CookiesAccepted,
kerastase_sid
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Funkcjonaln
e pliki
Cookies

Aby
wzmocnić
funkcjonalność oraz
poziom
spersonalizowania.
Mogą być
umieszczone przez
nas lub przez
dostawców,
będących stronami
trzecimi,
których
usługi umieściliśmy
na naszych stronach
internetowych.

Sesyjne pliki
Cookies

lo.v.liveperson.net: L
PSessionID,
LPVisitorI D,
LPSIDnnnnnnnn,
LPCKEYnnnnn, LPVID
where-tobuy.co:
__utmz, __ut
mt_UAnnnnnnnn, __utmb, _
_utmc, __utma

Niektóre
lub
wszystkie z tych usług
mogą nie działać
prawidłowo.

SaveCart
Insider
cloudflare:
__cfduid

Sesyjne pliki Cookies ASP.NET_SessionId
pozwalają stronom _gali,
internetowym, które
odwiedzasz
na
śledzenie
twoich
ruchów
pomiędzy
stronami, tak abyś
nie musiał jeszcze raz
podawać informacji,
które już podałeś na
jednej ze stron.

Za każdym razem gdy
otwierasz
nową
stronę internetową,
serwer na którym
znajduje się strona
będzie Cię traktował
jako kompletnie
nowego użytkownika.

Są
one
automatycznie
usuwane,
kiedy
zamkniesz
swoją
przeglądarkę.
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Pliki Cookies
mediów
społeczności
owych

•

•

W celu dzielenia
się naszą treścią z
Twoimi
przyjaciółmi oraz
z siecią Twoich
znajomych
poprzez szereg
usług mediów
społecznościowy
ch, które
umieściliśmy na
naszych stronach

W celu
dołączenia/
polubienia
naszych stron
wykorzystującyc
h takie narzędzia
mediów
społecznościowy
ch.
Są one w stanie
śledzić Twoją
wyszukiwarkę, gdy
odwiedzasz inne
strony i budować
profil Twoich
zainteresowań. Może
to wpływać na treść
oraz wiadomości,
które są do Ciebie
przesyłane gdy
odwiedzasz inne
strony.

cdn.syndication.twim
g.com: lang
Olapic

Below you will find
links to these social
network policies :
Facebook
https://www.faceboo
k.com/privacy/explan
ation
https://www.faceboo
k.com/policies/cookie
s/

Możesz nie być w
stanie korzystać lub
zobaczyć tych
urządzeń służących
udostępnianiu
informacji oraz
dołączyć/ polubić
naszych stron,
korzystając z takich
narzędzi mediów
społecznościowych.

Google
https://policies.googl
e.com/privacy?hl=pL
Twitter
https://support.twitte
r.com/articles/201705
18-utilisationdescookies-etdestechnologiessimilaires-par-twitter
Pinterest
https://policy.pintere
st.com/pl/cookies
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Reklamowe
pliki Cookies

Ukierunkow
ujące pliki
Cookies

DoubleClick
Zbierają dane w celu
wyświetlenia Ci
Criteo
spersonalizowanych
Atlas
reklam. Pozwalają
Gemius
również na
AdWords
ograniczenie ilości
Cquotient
komunikatów, które
Smartlook
będą Ci
przedstawiane. Takie Opinionbar
Kenshoo
pliki Cookies
Insider
pozwalają nam
również mierzyć
Savecart
wydajność kampanii
reklamowych, na
przykład w
odniesieniu do stron,
odwiedzanych przed
wejściem na nasze
strony.

W celu umożliwienia
naszym partnerom
reklamowym
zbudowanie profilu
Twoich
zainteresowań oraz
przedstawiania Ci
odpowiednich
reklam na innych
stronach.
Działają one poprzez
unikalną
identyfikację Twojej
wyszukiwarki oraz
urządzenia
internetowego.

icxid facebook.com:
datr, x
-src, fr, lu, locale
youtube.com: SID, HS
ID, demographics, VISI
TOR_INFO1_LIVE, PRE
F, APISID, SSID, LOGIN
_INFO, YSC, SAPISID
twitter.com: auth_tok
en, twll, lang, __utmz,
secure_session, guest
_id, __utma, rememb
er_checked, rememb
er_checked_on, __ut
mb,

•

Nie
będą
Ci
przedstawiane nasze
informacje
reklamowe. Możesz
nie
być
w
stanie
skorzystać
ze
spersonalizowanych
ofert;
•
lub, treść
reklam nie
będzie
spersonalizowana.
Będziesz
wtedy
otrzymywał
mniej
atrakcyjne dla Ciebie
oferty.

Ciągle będziesz
otrzymywał
informacje
reklamowe
na
stronach
naszych
partnerów, ale nie
będą one
dopasowane do
Twoich
zainteresowań.

4

Pliki Cookies W celu liczenia liczby
typu
odwiedzin strony
Analytics
oraz źródeł nasilenia
ruchu na stronie, tak
abyśmy mogli
zmierzyć oraz
poprawić wydajność
naszych stron,
wykorzystując usługi
dostarczane przez
Google Analytics.

_dc_gtm_UA744282481,
_dc_gtm_UA225884951 google.co.uk:
SAPISID , HSID, SID,
PREF, NID,
SSID, APISID
doubleclick.net:
IDE
Google Analytics:
_ga, _gid,
_gat_UAXXXXXXXX-X,
__utma,
__utmb, __utmc,
__utmt_bridge,
__utmz
Facebook - atdmt.com:
ATN

Nie będziemy w
stanie monitorować
wydajności naszej
strony, co może
skutkować
dostarczaniem w tym
zakresie usług o
niższej jakości.

Pliki Cookies W celu liczenia liczby
odwiedzin
strony
mierzące
oraz
źródeł
nasilenia
wydajność
ruchu na stronie, tak
abyśmy
mogli
zmierzyć
oraz
poprawić wydajność
naszych stron. W
celu dowiedzenia się,
które strony są
najbardziej, a które
najmniej popularne
oraz
poznania
sposobu w jaki
użytkownicy
poruszają
się
po stronach.

lpTestCookiennnnnnn
n,
__olapicU, _ga
lpcdn.lpsnmedia.net:
lpTestCookiennnnnnn
n switchthelook.com:
_ _utmc, __utmz, __ut
ma, __utmt, __utmb

Nie będziemy
wiedzieli kiedy
odwiedziłeś naszą
stronę oraz nie
będziemy w stanie
mierzyć jej
wydajności, co może
skutkować
dostarczaniem w tym
zakresie usług o
niższej jakości.

Firma L’Oréal Polska Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za dane osobowe, którymi się z nami dzielisz. Kiedy mówimy „L’Oréal”,
„nam”, „nasze”, „my”, właśnie do tego podmiotu się odnosimy. L’Oréal jest „administratorem” w rozumieniu właściwego
prawa ochrony danych.
L’Oréal Polska Sp. z o.o.
Ul. Grzybowska 62
00-844 Warszawa
www.salonexpert.pl
Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem personal-da@loreal.com.
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