Polityka Cookies (stosowanie plików cookies)
Ostatnia modyfikacja: 11 luty 2022 r.
a. Ogólne wyjaśnienie
Internetowy Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykorzystuje w
serwisie mubi.pl tzw. pliki cookies (ciasteczka), w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom,
poprawnego działania Serwisu, jak również w celach analitycznych, statystycznych i
marketingowych.
Pliki „cookies” („ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system
teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku
twardym w komputerach lub Urządzeniu Mobilnym osób odwiedzających strony Serwisu)
głównie w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o
sposobie korzystania z Serwisu.
Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji powiązanych bezpośrednio z danymi
osobowymi. Użytkownik może w każdym momencie zmienić preferencje dotyczące
wykorzystywania przez Serwis, innych niż niezbędne plików cookies. Możliwe jest także,
uniemożliwienie zapisywania niezbędnych dla funkcjonowania serwisu plików cookies,
wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej w komputerze lub
Urządzeniu Mobilnym.
Wyłączenie niezbędnych plików cookies w ustawieniach przeglądarki nie powoduje
niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym
zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług
świadczonych w ramach Serwisu.
Za pomocą technologii cookies Usługodawca zbiera jedynie anonimowe dane statystyczne o
Użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z Serwisu oraz minimalizacji
uciążliwości reklam. Usługodawca nie zbiera żadnych danych identyfikujących Użytkowników
jako osoby lub klientów. Więcej szczegółów w zakresie przetwarzania danych osobowych,
znajduje się w Klauzuli Informacyjnej.
Pliki cookies nie wpływają przy tym w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane
na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność,
działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.
b. Cel wykorzystywania cookies
Serwis mubi.pl wykorzystuje pliki cookies w celu:
●
●
●
●

Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu (Niezbędne pliki cookies),
Analizy sposobu korzystania z serwisu (Analityczne pliki cookies),
Zapewnienia dodatkowych funkcji usprawniających funkcjonowanie serwisu
pozwalających na jego personalizację (Funkcjonalne pliki cookies),
Realizacji i oceny działań marketingowych (Marketingowe pliki cookies).

i

Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies, służą zagwarantowaniu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz
optymalizacji stron internetowych pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej
wykorzystują osoby odwiedzające te strony – dzięki temu komputer bądź urządzenie mobilne

wyświetli je poprawnie i czytelnie. Pliki te służą, także do zagwarantowania bezpieczeństwa i
zapobiegania oszustwom. Wykorzystywanie niezbędnych plików cookie nie wymaga
uzyskania zgody Użytkownika. Możliwe jest zablokowanie oraz usunięcie niezbędnych
plików cookies bezpośrednio na użytkowanym urządzeniu, w tym poprzez ustawienia
przeglądarki internetowej. Zablokowanie powyższych plików cookies, może jednak
uniemożliwić lub znacząco utrudnić dostęp do niektórych funkcjonalności i obszarów
Serwisu.
Lista używanych, niezbędnych plików cookies:

Nazwa

Dostawca

Przeznaczenie i zawartość

Okres
przechowywani
a

sessionid

mubi.pl

Przechowywanie sesji użytkownika

Trwały

__cf_bm

Cloudflare

Plik cookie służący do rozróżnienia
ludzi od botów. Plik ten umożliwia
generowanie prawidłowych raportów
dotyczących korzystania z witryny.

30 minut

google.co
m

Plik cookie służący do rozróżnienia
ludzi od botów. Plik ten umożliwia
generowanie prawidłowych raportów
dotyczących korzystania z witryny.

Trwały

rc::c

google.co
m

Plik cookie służący do rozróżnienia
ludzi od botów. Plik ten umożliwia
generowanie prawidłowych raportów
dotyczących korzystania z witryny.

Sesja

_GRECAPT
CHA

google.co
m

Plik cookie służący zapewnieniu
ochrony witryny przed zapytaniami
spamowymi w formularzach.

6 miesięcy

SIDCC

google.co
m

Plik cookie służący do ochrony danych
Użytkowników przed
nieautoryzowanym dostępem.

1 rok

rc::a

SID

google.co
m

Plik cookie używany przez Google w
połączeniu z HSID do weryfikacji konta
użytkownika Google i ostatniego czasu
logowania.

2 lata

HSID

google.co
m

Plik cookie używany przez Google w
połączeniu z SID do weryfikacji konta
użytkownika Google i ostatniego czasu
logowania.

2 lata

Analityczne pliki cookies
Analityczne pliki cookies służą do tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest Serwis oraz jaka jest jego wydajność –
pozwala to stale udoskonalać strukturę i zawartość stron, by w jak największym stopniu
odpowiadały potrzebom obecnych i potencjalnych Użytkowników. Analityczne pliki cookies
nie są niezbędne dla korzystania z Serwisu. Możliwe jest zablokowanie oraz usunięcie plików
cookies bezpośrednio na użytkowanym urządzeniu, w tym poprzez ustawienia przeglądarki
internetowej.
Lista używanych analitycznych plików cookies:

Nazwa

_hjAbsoluteSessionInProgr
ess

_hjIncludedInSessionSampl
e

Dostawca

Przeznaczenie i
zawartość

Okres
przechowywan
ia

Hotjar

Plik cookie
wykorzystywany do
kalkulacji ilości odwiedzin
na stronie przez różnych
użytkowników, co
następuje poprzez
przypisanie
użytkownikowi
odpowiedniego
identyfikatora.

30 minut

Hotjar

Plik cookie rejestrujący
zachowanie użytkownika
w serwisie,
wykorzystywany do
sporządzania
wewnętrznych analiz i

30 minut

optymalizacji
funkcjonowania serwisu.

_hjFirstSeen

_hjIncludedInPageviewSam
ple

_hjSession_#

Hotjar

Plik cookie
wykorzystywany do
oceny czy dany
uzytkownik odwiedza
serwis po raz pierwszy
czy ponownie.

Sesja

Hotjar

Plik cookie
wykorzystywany do
uzyskania informacji, czy
odwiedzający jest objęty
próbkowaniem danych
określonym przez
dzienny limit sesji w
witrynie.

30 minut

Hotjar

Służy do
przechowywania danych
bieżącej sesji. Dzięki
temu kolejne żądania w
oknie sesji będą
przypisane do tej samej
sesji.

_hjSessionUser_#

Hotjar

Służy do
przechowywania danych
bieżącej sesji. Dzięki
temu kolejne żądania w
oknie sesji będą
przypisane do tej samej
sesji.

_hjid

Hotjar

Plik cookie nadający
unikalne ID dla
konkretnej sesji. Plik ten

30 minut

1 rok

1 rok

umożliwia zebranie
danych o zachowaniu
użytkownika dla celów
statystycznych.

_gat_#

_ga

_gaexp

_gid

_gali

google.co
m

Plik cookie używany
przez Google Analytics
do ograniczania
szybkości żądań

1 dzień

google.co
m

Plik cookie rejestrujący
unikalny identyfikator,
który służy do
generowania danych
statystycznych
dotyczących sposobu
korzystania z witryny
przez użytkownika.

2 lata

google.co
m

Plik cookie służący do
przechowywania
identyfikatorów,
eksperymentów i sesji do
testów A/B.

3 miesiące

google.co
m

Plik cookie rejestrujący
unikalny identyfikator,
który służy do
generowania danych
statystycznych
dotyczących sposobu
korzystania z witryny
przez użytkownika.

1 dzień

google.co
m

Plik cookie rejestrujący
unikalny identyfikator,
który służy do
generowania danych
statystycznych
dotyczących sposobu
korzystania z witryny
przez użytkownika.

Natychmiastow
o

_biz_uid

_biz_sid

_biz_pendingA

_biz_nA

_biz_flagsA

Cloudflare

Plik cookie używany
przez Cloudflare celem
optymalizacji wydajności i
bezpieczeństwa witryny.

1 rok

Cloudflare

Plik cookie używany
przez Cloudflare celem
optymalizacji wydajności i
bezpieczeństwa witryny.

1 rok

Cloudflare

Plik coookie używany
przez Cloudflare celem
optymalizacji wydajności i
bezpieczeństwa witryny.

1 rok

Cloudflare

Plik cookie używany
przez Cloudflare celem
optymalizacji wydajności i
bezpieczeństwa witryny.

1 rok

Cloudflare

Plik cookie używany
przez Cloudflare celem
optymalizacji wydajności i
bezpieczeństwa witryny.

1 rok

Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie mają za zadanie zapewnienie dodatkowych funkcji, które to
usprawniają korzystanie z Serwisu oraz zapewniają możliwość personalizacji Serwisu, tak by
prezentowana treść i udostępnione funkcje w jak najlepszym stopniu odpowiadały potrzebom
aktualnych i przyszłych Użytkowników. Funkcjonalne pliki cookies nie są niezbędne dla
korzystania z Serwisu. Możliwe jest zablokowanie oraz usunięcie niezbędnych plików
cookies bezpośrednio na użytkowanym urządzeniu, w tym poprzez ustawienia przeglądarki
internetowej.
Lista używanych funkcjonalnych plików cookies:
Nazwa

cookiesPolicyAccept
ed

Dostaw
ca

mubi.pl

Cel

Służy do zapamiętania akceptacji przez
użytkownika polityki cookies

Data
ważności

10 lat

reachedScreens

mubi.pl

Służy do przywrócenia ostatnio
odwiedzanej zakładki.

Trwały

Marketingowe pliki cookies
Marketingowe pliki cookies w serwisie, wykorzystywane są do mierzenia skuteczności,
raportowania,
optymalizacji
prowadzonych
akcji
i
działań
marketingowych,
dopasowania/personalizacji ustawień, treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na
stronach Usługodawcy, jak i np. za pomocą usług reklamowych Google (są to m.in.
wyszukiwarka Google, YouTube, Gmail i inne strony/aplikacje z sieci Google) lub usług
reklamowych Facebook.
W ramach tych usług korzystamy m.in. z funkcji śledzenia konwersji (pomocne przy
mierzeniu skuteczności naszych reklam), reklam spersonalizowanych w tym z działań
remarketingowych, umożliwiających docieranie z odpowiednio dopasowanymi ustawieniami i
przekazem reklamowym do osób, które odwiedzały uprzednio Serwis, funkcji podobnych
odbiorców, reklam opartych na zainteresowaniach, demografii, lokalizacji i innych. Google i
Facebook może korzystać z danych przechowywanych w cookies marketingowych.
Możliwa jest przy tym zmiana ustawień w zakresie wykorzystywania przez Google plików
cookies do celów marketingowych, wprost poprzez odpowiednie narzędzia udostępnione
przez Google (Ustawienia reklam w serwisie Google: http://www.google.com/settings/ads).
Więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w usługach reklamowych Google, w
tym w informację o możliwości personalizacji ustawień w zakresie wykorzystywania tych
informacji
przez
Google,
można
znaleźć
na
stronie
https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Dodatkowe informacje dotyczące
użycia cookies przez Google do wyświetlania reklam, można znaleźć na stronie:
https://policies.google.com/technologies/ads. Polityka prywatności Google znajduje się na
stronie: https://policies.google.com/privacy.
Więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych przez Facebook znajduje się na
stronie: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Marketingowe pliki cookies nie są niezbędne dla korzystania z Serwisu. Możliwe jest
zablokowanie oraz usunięcie niezbędnych plików cookies bezpośrednio na użytkowanym
urządzeniu, w tym poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Lista używanych marketingowych plików cookies:

Nazwa

_dc_gtm_#

Dostawca

Przeznaczenie i zawartość

Okres
przechowywani
a

google.com

Plik cookie używany przez Google Tag
Manager w celu kontroli ładowania tagu
skryptu Google Analytics.

1 dzień

_fbp

fr

_gcl_au

NID

1P_JAR

__Secure3PSID

__Secure3PSIDCC

facebook.co
m

Plik cookie używany przez Facebooka
do dostarczania serii produktów
reklamowych, takich jak licytowanie w
czasie rzeczywistym od
reklamodawców zewnętrznych.

3 miesiące

facebook.co
m

Plik cookie używany przez Facebooka
do dostarczania serii produktów
reklamowych, takich jak licytowanie w
czasie rzeczywistym od
reklamodawców zewnętrznych.

3 miesiące

google.com

Plik cookie używany przez Google
AdSense do eksperymentowania z
efektywnością reklam w witrynach
korzystających z ich usług.

3 miesiące

google.com

Pliki cookies wykorzystywane do celów
targetowania, aby zbudować profil
zainteresowań odwiedzających witrynę
w celu wyświetlania odpowiednich i
spersonalizowanych reklam.

6 miesięcy

google.com

Plik cookie służący do zbierania
statystyk witryny i śledzenia
współczynników konwersji.

30 dni

google.com

Pliki cookies wykorzystywane do celów
targetowania, aby zbudować profil
zainteresowań odwiedzających witrynę
w celu wyświetlania odpowiednich i
spersonalizowanych reklam.

2 lata

google.com

Pliki cookies wykorzystywane do celów
targetowania, aby zbudować profil
zainteresowań odwiedzających witrynę
w celu wyświetlania odpowiednich i
spersonalizowanych reklam.

1 rok

__Secure3PAPISID

__Secure1PSID

__Secure1PAPISID

SSID

SAPISID

APISID

CONSENT

google.com

Pliki cookies wykorzystywane do celów
targetowania, aby zbudować profil
zainteresowań odwiedzających witrynę
w celu wyświetlania odpowiednich i
spersonalizowanych reklam.

2 lata

google.com

Pliki cookies wykorzystywane do celów
targetowania, aby zbudować profil
zainteresowań odwiedzających witrynę
w celu wyświetlania odpowiednich i
spersonalizowanych reklam.

2 lata

google.com

Pliki cookies wykorzystywane do celów
targetowania, aby zbudować profil
zainteresowań odwiedzających witrynę
w celu wyświetlania odpowiednich i
spersonalizowanych reklam.

2 lata

google.com

Pliki cookies wykorzystywane do celów
targetowania, aby zbudować profil
zainteresowań odwiedzających witrynę
w celu wyświetlania odpowiednich i
spersonalizowanych reklam.

2 lata

google.com

Pliki cookies wykorzystywane do celów
targetowania, aby zbudować profil
zainteresowań odwiedzających witrynę
w celu wyświetlania odpowiednich i
spersonalizowanych reklam.

2 lata

google.com

Pliki cookies wykorzystywane do celów
targetowania, aby zbudować profil
zainteresowań odwiedzających witrynę
w celu wyświetlania odpowiednich i
spersonalizowanych reklam.

2 lata

google.com

Pliki cookies wykorzystywane do celów
targetowania, aby zbudować profil
zainteresowań odwiedzających witrynę
w celu wyświetlania odpowiednich i
spersonalizowanych reklam.

2 lata

_mkto_trk

Marketo

Plik cookie umożliwiający witrynie
powiązanie zachowań odwiedzającego
z odbiorcą kampanii e-mail
marketingowej w celu pomiaru
skuteczności kampanii.

2 lata

c. Rodzaje plików cookies
Serwis mubi.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
●
●

sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu
ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

d. Odnośniki do innych stron
Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za
zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po
przejściu na inne strony, aby zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza
polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW na stronie www.mubi.pl.
e. Zmiana ustawień preferencji plików cookies
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, występujemy o udzielenie zgody Użytkownika na
korzystanie z cookies. W Serwisie pojawia się wówczas okno informujące o korzystaniu z
plików cookies oraz prośba o przekazanie przez Użytkownika jego wyborów dotyczących
używania plików cookies. Zawsze istnieje możliwość zmiany preferencji przez Użytkownika
lub kontroli użycia plików cookie za pośrednictwem banera plików cookies lub ustawień
przeglądarki. Część użytkowanych plików cookies jest niezbędna dla zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ale dla innych istnieje możliwość rezygnacji z ich
wykorzystywania w Serwisie.
Możliwe jest zablokowanie oraz usunięcie plików cookies bezpośrednio na użytkowanym
urządzeniu, w tym poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Usunięcie lub zablokowanie
niezbędnych plików cookies może jednak uniemożliwić lub znacząco utrudnić korzystanie z
niektórych funkcjonalności i elementów Serwisu. W zakresie pozostałych plików cookies ich
usunięcie lub zablokowanie, może wpłynąć na cele i funkcje jakie pliki te pełnią w serwisie.
Użytkownik ma możliwość zablokowania przyjmowania plików cookie z usługi Google
Analytics pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Natomiast zablokowanie
przyjmowania plików cookies z innych sieci reklamowych, które udostępniają te informacje
innym
sieciom
jest
możliwe
poprzez
skorzystanie
ze
strony:
https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Samodzielne dokonanie zmiany przez Użytkownika ustawień prywatności w przeglądarce
internetowej, możliwe jest w następujący sposób:

Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia
zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji
„Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:
Usuwanie plików Cookie, Domyślne blokowanie plików Cookie,
Domyślne zezwalanie na pliki Cookie, Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron
do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen.
Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność,
przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo. Uaktywnić
pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies)
decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka. Można również wyczyścić
ciasteczka klikając w „Wyczyść dane”.
Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje
zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

