Zasady korzystania z plików cookie Invent
W Invent uważamy, że powinniśmy wyraźnie i otwarcie informować, w jaki sposób zbieramy i
wykorzystujemy dane o użytkownikach. Aby zapewnić przejrzystość naszych działań, w niniejszych
zasadach przedstawiamy szczegółowe informacje o tym, jak i kiedy korzystamy z plików cookie. Te
Zasady korzystania z plików cookie dotyczą wszelkich usług Invent, w których znajdują się linki lub
odniesienia do tych zasad.

Czy Invent korzysta z plików cookie?
Tak. Jak opisano w naszej Polityce ochrony prywatności korzystamy z plików cookie i innych
technologii, aby zapewnić wszystkim użytkownikom jak najlepszą jakość usług podczas korzystania z
witryny Invent. Pliki cookie pozwalają nam także zapewnić bezpieczeństwo konta użytkownika.
Dalsze odwiedzanie lub korzystanie przez użytkownika z naszych usług oznacza jego zgodę na
stosowanie przez nas plików cookie i innych technologii w celach opisanych w niniejszych zasadach.

Co to są pliki cookie?
Plik cookie to mały plik umieszczany na urządzeniu użytkownika, który pozwala mu korzystać z funkcji
i funkcjonalności witryny Invent. Na przykład plik cookie pozwala nam zidentyfikować urządzenie
użytkownika, zabezpieczyć jego dostęp do Invent i naszych witryn w ogólności oraz pomaga nam
dowiedzieć się o próbach dostępu do jego konta z innego urządzenia. Dzięki plikom cookie
użytkownik może łatwo udostępniać treści na Invent, a my możemy pokazywać istotne dla niego
reklamy.

Kiedy Invent umieszcza pliki cookie?
Używamy plików cookie w naszych witrynach (np. www.invent.ag) oraz w aplikacjach mobilnych.
Nasze pliki cookie zapisywane są przez każdą przeglądarkę, z której użytkownicy odwiedzają nasze
witryny. Umieszczamy także pliki cookie w przeglądarkach użytkowników, gdy odwiedzają witryny
inne niż Invent, ale korzystające z naszych wtyczek lub tagów.

Z jakiego typu plików cookie korzysta Invent?
Korzystamy z dwóch typów plików cookie: plików trwałych i plików sesyjnych. Trwałe pliki cookie
pozwalają nam rozpoznawać użytkownika, więc nie zawsze musi się on logować, aby wracać do
witryny Invent lub korzystać z naszych usług. Po zalogowaniu się użytkownika trwały plik cookie
pozostaje zapisany w przeglądarce i zostanie odczytany przez Invent przy następnej wizycie
użytkownika jednej w naszych witryn lub witrynie partnera, który korzysta z naszych usług (np.
przycisków składania aplikacji). Sesyjne pliki cookie funkcjonują tylko tak długo, jak trwa sesja
(zazwyczaj bieżąca wizyta w witrynie lub sesja przeglądarki).

Do czego używane są pliki cookie?
Pliki cookie mogą być wykorzystywane do rozpoznawania użytkownika podczas wizyt na Invent,
zapamiętywania jego preferencji i wyświetlania mu odpowiednich informacji, dostosowanych do jego
ustawień. Dzięki plikom cookie Twoje interakcje z Portalem Invent są efektywniejsze. Ponadto pliki
cookie umożliwiają nam prezentowanie użytkownikom reklam w naszych witrynach i poza nimi, jak
również zapewniają im niestandardowe funkcje dzięki użyciu wtyczek.

Kategorie wykorzystania

Opis

Uwierzytelnianie

Jeśli użytkownik jest zalogowany do Invent, pliki cookie
umożliwiają nam wyświetlenie mu właściwych informacji,
odpowiadających jego zainteresowaniom.

Bezpieczeństwo

Korzystamy z plików cookie w celu włączenia i wsparcia
stosowanych przez nas funkcji bezpieczeństwa. Umożliwiają nam
one wykrycie złośliwych działań.

Preferencje, funkcje i
usługi

Pliki cookie mogą zidentyfikować preferowany język i formy
komunikacji. Są one również pomocne podczas wypełniania
formularzy na Invent. Ponadto pliki te poprzez wtyczki, zapewniają
użytkownikowi funkcje, informacje oraz treści zgodne z jego
indywidualnymi potrzebami. Więcej informacji o wtyczkach można
znaleźć w naszej Polityce ochrony prywatności.

Reklama

Możemy korzystać z plików cookie w celu pokazania
użytkownikowi interesującej go reklamy, zarówno w witrynie
Invent, jak i poza nią. Możemy także używać plików cookie, aby
dowiedzieć się, czy ktoś, kto zobaczył reklamę, odwiedził w
rezultacie witrynę reklamodawcy i podjął na niej działania (np.
pobrał dokumentację). W podobny sposób, nasi partnerzy mogą
korzystać z plików cookie, aby ustalić, czy pokazaliśmy ich reklamę,
jakie były tego rezultaty oraz dostarczyć nam informacji, w jaki
sposób użytkownicy reagują na reklamy. Możemy także
współpracować z partnerem, aby pokazać użytkownikowi reklamę
w witrynie Invent lub poza nią, po odwiedzeniu przez użytkownika
witryny lub aplikacji partnera.

Wydajność, analiza i
badania

Stosujemy pliki cookie, aby dowiedzieć się, jak dobrze działa nasza
witryna i wtyczki w różnych lokalizacjach. Ponadto, używamy
plików cookie, aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania
na temat produktów, funkcji oraz usług, między innymi, gdy
użytkownicy uzyskują dostęp do witryny Invent z innych witryn,
aplikacji lub urządzeń podczas pracy na komputerze lub urządzeniu
mobilnym.

Jak wykorzystujemy pliki cookie do celów reklamowych?
Pliki cookie oraz technologie związane z reklamami, takie jak sygnały nawigacyjne, piksele i tagi
pozwalają nam skuteczniej prezentować istotne reklamy naszym użytkownikom. Pozwalają nam one
także dostarczać zbiorcze audyty, badania i raporty reklamodawcom, zrozumieć i doskonalić nasze
usługi oraz dowiedzieć się, kiedy treści zostały wyświetlone użytkownikom. Uwaga: ponieważ
przeglądarka użytkownika może wymagać przekazywania reklam i sygnałów nawigacyjnych
bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych stron trzecich, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub
wprowadzać pliki cookie strony trzeciej tak, jakby użytkownik zażądał wyświetlenia strony
internetowej z ich witryny. Reklamy wyświetlane przez Invent również mogą ustawiać pliki cookie
stron trzecich.
Jeśli użytkownik jest zalogowany na Invent.ag lub innej Usłudze, w której znajduje się odniesienie do
niniejszych Zasad korzystania z plików cookie, albo gdy użytkownik przegląda witrynę zewnętrznego
partnera Invent i jeden z naszych plików cookie na urządzeniu użytkownika go identyfikuje,
informacje dotyczące wykorzystania (np. zachowanie podczas przeglądania) i dane logowania (np.
adres IP użytkownika) zostaną powiązane przez nas z kontem użytkownika, jak opisano w Polityce
ochrony prywatności. Używamy również zagregowanych danych od stron trzecich oraz danych z
profilu użytkownika i jego aktywności na Invent.
Jeśli użytkownik Invent wylogował się ze swojego konta w przeglądarce, Invent może nadal
rejestrować jego interakcje z naszymi usługami w tej przeglądarce przez kolejne 30 dni, aby
generować dane analityczne o korzystaniu z naszych usług, które w formie zbiorczej możemy
udostępniać klientom naszych usług reklamowych.
Dopóki użytkownik nie usunie tych plików cookie z przeglądarki, możemy wykorzystywać te
informacje, aby:


prezentować istotne, dostosowane do zainteresowań użytkowników reklamy;



przygotowywać zbiorcze raporty dotyczące reklam dla reklamodawców i witryn
wyświetlających reklamy;



pomagać właścicielom witryn i aplikacji w zrozumieniu, jak odwiedzający korzystają z tych
witryn i aplikacji;



wykrywać i zapobiegać oszustwom i innym zagrożeniom, aby chronić naszych użytkowników i
partnerów;



udoskonalać nasze produkty.

Nie udostępniamy reklamodawcom żadnych informacji osobowych zebranych od naszych
użytkowników, chyba że wyrazili na to zgodę.

Z jakich plików cookie stron trzecich korzysta Invent?
Prosimy pamiętać, że nazwy plików cookie, pikseli i innych technologii mogą z upływem czasu ulec
zmianie. Prosimy również pamiętać, że firmy i inne organizacje, które sponsorują strony na Invent,
mogą wykorzystywać pliki cookie, piksele lub inne technologie na swoich stronach Invent, aby
dowiedzieć się o zainteresowaniu użytkownika tymi organizacjami.

Kontrolowanie plików cookie
Większość przeglądarek pozwala użytkownikom kontrolować pliki cookie w ustawieniach preferencji.
Jeśli jednak użytkownik ograniczy witrynom możliwość ustawienia plików cookie, może to wpłynąć na
pogorszenie jakości korzystania, ponieważ wyeliminuje to personalizację. Może również uniemożliwić
użytkownikowi zapisanie dostosowanych ustawień, np. danych logowania.

Co zrobić, jeśli użytkownik nie chce, aby na jego komputerze zapisywać pliki
cookie, lub chce je usunąć?
Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy podczas jego wizyt na Invent korzystali z plików cookie, może
zrezygnować z używania pewnych plików cookie na swojej stronie ustawień. Abyśmy mogli
rozpoznać, że użytkownik zrezygnował z plików cookie na Invent, umieszczamy specjalny plik cookie
typu opt-out na jego urządzeniu. Przy kolejnej wizycie na Invent plik ten wskazuje nam, aby nie
zapisywać innych plików cookie. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może także
zmienić ustawienia swojej przeglądarki na komputerze lub innym urządzeniu, z którego korzysta w
celu dostępu do naszych usług. Dalsze korzystanie przez użytkownika z usług Invent bez zmiany
ustawień oznacza, że użytkownik zgadza się na otrzymywanie wszystkich plików cookie w witrynie
Invent. Większość przeglądarek ma funkcję, która pozwala użytkownikom przeglądać i usuwać pliki
cookie, w tym pliki cookie od Invent. Należy zauważyć, że bez plików cookie witryna Invent nie będzie
działała poprawnie.

Szczegółowe informacje o plikach cookie, łącznie z tym, jak sprawdzić pliki cookie zapisane na
urządzeniu,
jak
nimi
zarządzać
i
jak
je
usuwać,
są
dostępne
na
stronach wikipedia.org, www.allaboutcookies.org i www.aboutcookies.org.
Inne pomocne źródła informacji
Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookie przez reklamodawców można znaleźć na poniższych
stronach:
 European Interactive Digital Advertising Alliance (EU)
 Internet Advertising Bureau (USA)
 Internet Advertising Bureau (EU)

Producenci przeglądarek udostępniają strony pomocy dotyczące zarządzania plikami cookie w ich
produktach. Więcej informacji można znaleźć poniżej.
 Google Chrome
 Internet Explorer
 Mozilla Firefox
 Safari (wersja deskopowa)
 Safari (wersja mobilna)
 Android Browser
 Opera
 Opera Mobile
W przypadku innych przeglądarek prosimy sprawdzić w dokumentacji dostarczanej przez producenta
przeglądarki.

