POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE
Wprowadzenie
BNP Paribas Faktoring wykorzystuje na swoich stronach internetowych pliki cookie, które ułatwiają
korzystanie z witryny. Pliki te zapewniają właściwe funkcjonowanie stron internetowych i gromadzą dane
statystyczne. Dzięki wykorzystaniu plików cookie BNP Paribas Faktoring może dostosować treści i/lub
materiały wyświetlane na stronach BNP Paribas Faktoring do Państwa potrzeb i preferencji. Oprócz innych
funkcjonalności pliki cookie ułatwiają proces logowania.
Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na wykorzystanie plików cookie, BNP Paribas Faktoring nie będzie w stanie
dostosować wyświetlanych treści do Państwa potrzeb. Ponadto niektóre części stron internetowych nie
będą działać w sposób optymalny. Akceptując pliki cookie, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie
plików cookie w sposób opisany w niniejszej polityce. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje
preferencje dotyczące plików cookie.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące plików cookie wykorzystywanych na stronach BNP Paribas
Faktoring można znaleźć w niniejszej polityce. Wyjaśniono w niej również, w jaki sposób pliki cookie
ułatwiają użytkownikom korzystanie z witryny internetowej.

Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w Państwa przeglądarce podczas wizyty na naszych
stronach internetowych. Sposób, w jaki witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, można
skonfigurować w ustawieniach prywatności przeglądarki (aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące
obsługi plików cookie, można skorzystać z funkcji „pomoc” przeglądarki).
Należy pamiętać, że całkowite wyłączenie plików cookie może spowodować, że strony internetowe BNP
Paribas Faktoring nie będą działać w sposób prawidłowy.
BNP Paribas Faktoring oraz firmy, które pomagają nam w prowadzeniu działalności, wykorzystują pliki
cookie do różnych celów, takich jak:






uwierzytelnianie i identyfikowanie użytkowników na naszych stronach w celu zapewnienia im
żądanych usług;
śledzenie informacji, które przekazali nam użytkownicy — na przykład podstawianie
wprowadzonych wcześniej informacji podczas wypełniania formularza;
zapamiętywanie preferencji lub miejsca użytkownika, w którym użytkownik przerwał ostatnią
wizytę na stronie BNP Paribas Faktoring;
analiza sposobu korzystania ze stron BNP Paribas Faktoring, umożliwiająca nam udoskonalenie
ich i dostosowanie do wymagań użytkowników;
poznanie potrzeb użytkownika w celu wyświetlenia odpowiednich reklam i treści związanych z
BNP Paribas Faktoring na witrynach i w aplikacjach, które nie są własnością BNP Paribas
Faktoring.
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Pliki cookie na tej stronie internetowej
Podzieliliśmy pliki cookie na trzy główne kategorie na podstawie celów, do których są wykorzystywane:
1.

Funkcjonalne pliki cookie (nieedytowalne)

Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego i efektywnego działania strony internetowej oraz do zapewnienia bezpiecznego korzystania. Funkcjonalne pliki cookie
gromadzą anonimowe dane dotyczące sposobu korzystania z witryny internetowej oraz stron, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem użytkownika.
Uzyskane w ten sposób informacje wykorzystuje się do optymalizacji sposobu korzystania z witryny.
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CEL
Przechowuje podstawowe ustawienia użytkownika: język, marka, wersja (ostatnia
wyświetlona kategoria)
Plik zabezpieczający przed atakami CSRF (Cross Site Reference Forgery), zapobiegający
przesłaniu żądania z nieupoważnionego źródła.
Ten plik cookie jest dodawany przez narzędzie sitefactory i jest wykorzystywany do
zapewnienia dostępu do strony internetowej. Bez niego strona nie będzie działać. Plik nie
wykorzystuje informacji dostarczonych przez użytkownika, lecz odpowiada za
funkcjonowanie struktury strony.
Techniczny plik cookie zawiera stałą wartość, ale jest wymagany przez strukturę. Nie
wykorzystuje informacji dostarczonych przez użytkownika, lecz odpowiada za
funkcjonowanie struktury strony.
Pierwsze dwa znaki distributorId to identyfikator kanału dystrybucji (49 – urządzenia
mobilne, 52 – sieć Web). Kolejne dwa znaki oznaczają markę („FB” to Fortis Bank, „KN” to
Fintro), a trzy ostanie aplikację (001 dla EasyBanking, 002 dla Hello Bank!) – identyfikator
strony internetowej umożliwiający rozróżnienie stron.
Plik umożliwiający śledzenie, czy komunikat o wykorzystywaniu plików cookie został
wyświetlony użytkownikowi, czy nie. Plik cookie wyświetli baner osobie, która po raz
pierwszy odwiedza stronę za pomocą konkretnego urządzenia. Okres istnienia wynosi 6
miesięcy, więc po 6 miesiącach baner/informacja wyświetli się ponownie.
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Plik umożliwiający śledzenie, czy komunikat o wykorzystywaniu plików cookie został
wyświetlony użytkownikowi, czy nie. Plik cookie wyświetli baner osobie, która po raz
pierwszy odwiedza stronę za pomocą konkretnego urządzenia. Okres istnienia wynosi 6
miesięcy, więc po 6 miesiącach baner/informacja wyświetli się ponownie.
Techniczny plik cookie dotyczący sesji: przekierowuje wizytę na stronie do innych
urządzeń w systemie back-end. Nie wszyscy odwiedzający korzystają z tego samego
serwera. W przypadku braku odpowiedzi serwera wizyta może zostać przekierowana do
innego serwera. Ten plik cookie określa, który użytkownik trafia na który serwer.
Zapewnia on równomierne rozłożenie odwiedzających na serwerach – w celu
zapewnienia stabilności działania.
Ten plik cookie jest wykorzystywany do rozróżniania klientów bankowości indywidualnej i
klientów biznesowych oraz do wyświetlania nieuwierzytelnionym klientom biznesowym
treści dotyczących bankowości indywidualnej. Obecnie na stronie nie rozróżnia się
domyślnie klientów indywidualnych i biznesowych. Po zalogowaniu się klient biznesowy
uzyska dostęp do treści przeznaczonych dla klientów biznesowych. Takie rozwiązanie
zapewnia prywatność klientom biznesowym: jeśli osoba postronna będzie korzystać z
komputera klienta biznesowego, do chwili zalogowania się nie uzyska dostępu do
poufnych treści – zgodnie z zasadą uwzględnienia prywatności już w fazie projektowania.
Plik cookie jest konieczny nawet po uwierzytelnieniu, ponieważ system front-end nie
pobiera danych z systemu back-end.
Plik cookie umożliwiający zarządzanie sesją
Plik cookie poprawiający bezpieczeństwo ustawiony przez zaporę jako unikatowy
identyfikator
Globalny numer sesji – plik cookie zarządzający sesją, identyfikator sesji, losowo
przypisany numer sesji. Gdy ktoś uzyskuje dostęp do strony, sesja otrzymuje określony
numer. Na potrzeby komunikacji między klientem, witryną internetową i serwerem. Nie
służy do logowania.
Plik cookie zapamiętujący wybór segmentu przez klienta
Techniczny plik cookie wykorzystywany podczas procesu logowania. Gdy użytkownik
rozpoczął proces logowania, logid utrzymuje sesję, dzięki czemu witryna „wie”, że
użytkownik został zalogowany. Gdy tylko użytkownik się zaloguje, plik logid zostanie
usunięty. Ten plik obsługuje fazy procedury logowania.
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Ten plik cookie jest wykorzystywany do zapamiętywania profili logowania klientów.
Umieszcza się go tylko wtedy, gdy klient chce zapamiętać ten profil. Profilu klienta nie da
się odtworzyć z pliku cookie, ma on zastosowanie wyłącznie na stronie internetowej.
Ten plik cookie jest ustawiany i odczytywany przez kod JavaScript po włączeniu
funkcjonalności ClickMap oraz funkcjonalności Activity Map; zawiera informacje
o poprzednim łączu, które kliknął użytkownik. Umożliwia tworzenie raportów dotyczących
wizyt na stronie internetowej (ile razy odwiedzono stronę). Plik śledzi „ścieżkę”
odwiedzin. Nie znamy tożsamości osoby odwiedzającej stronę, lecz znamy ścieżkę wizyty
(jak użytkownik trafił na stronę).
Ten plik cookie jest ustawiany i odczytywany przez kod JavaScript w celu ustalenia, czy
obsługa plików cookie jest włączona (czy ustawiono wartość „Prawda”). Ten plik dotyczy
sesji i wygasa po zamknięciu przeglądarki – brak tego pliku cookie uniemożliwia nam
analizę sposobu korzystania ze strony (którą część odwiedzono, a której nie).
Ten plik cookie wykorzystywany jest do gromadzenia danych statystycznych dotyczących
korzystania z witryny internetowej. Te statystyki są w pełni anonimowe (gdzie kliknął
użytkownik, do której części przeszedł itp.)
Rejestruje część strony (0–100%) wyświetloną przez użytkownika i przekazuje wartość do
zmiennej dotyczącej widoku nowej strony.
Ten plik cookie wykorzystywany jest do gromadzenia danych statystycznych dotyczących
korzystania z witryny internetowej. Te statystyki są anonimowe.
Zapewnia macierzystą metodę uzyskania dokładnych i szczegółowych statystyk
dotyczących czasu wczytania strony lub funkcjonalności itp.
Niestandardowy plik cookie Adobe DTM
Jest to plik wykorzystywany do zapamiętania wartości unikatowego identyfikatora
transakcji wykonywanej podczas rejestracji.
Ten plik jest wykorzystywany do zapamiętania języka, w którym wyświetlono treść.
Ten plik cookie jest wykorzystywany do zapamiętania unikatowego identyfikatora
użytkownika wprowadzającego („godfather”) w procesie wprowadzania nowych klientów
(„Members get Members”) w Hello Bank.
Ten plik cookie wykorzystywany jest do zapamiętania unikatowego identyfikatora
użytkownika wprowadzanego („godson”) w procesie wprowadzania nowych klientów
(„Members get Members”) w Hello Bank.
Ten plik cookie jest wykorzystywany do zapamiętania identyfikatora Hello Connect
użytkownika, który loguje się na jednej z platform Hello Bank.
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Ten plik cookie jest wykorzystywany do zapamiętania, którą platformę Hello Bank
użytkownik wcześniej odwiedził.
Ten plik cookie jest wykorzystywany jako unikatowy identyfikator użytkownika
odwiedzającego stronę;
plik ma format s_vi_* w zależności od wykorzystywanego pakietu raportowania
Na stronach internetowych BNP Paribas Faktoring wykorzystujemy poniższe rozwiązania
dostępne w ramach usługi Adobe Experience Cloud:
Adobe Analytics umożliwia pomiar sposobu korzystania z witryny oraz pomiar ogólnej
aktywności użytkowników na naszych stronach internetowych. Uzyskane informacje
umożliwiają nam optymalizację sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych stron.
Rozwiązanie Adobe Target pozwala na testowanie wariantów stron internetowych i/lub
części stron internetowych z myślą o ułatwieniu korzystania ze strony.
Wykorzystujemy usługę Marketing Cloud ID w ramach Adobe Experience Cloud: Usługa
podstawowa „People”. Ta usługa wykorzystuje jeden kluczowy komponent usługi Adobe
Experience Cloud: plik cookie Demdex. Ten plik jest wykorzystywany wyłącznie w celu
ustalenia, że mamy do czynienia z tym samym (anonimowym) użytkownikiem w ramach
poszczególnych rozwiązań usługi Adobe Experience Cloud, i dostosowania wyświetlanej
strony do jego potrzeb.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące polityki ochrony prywatności użytkowników
usługi Adobe Experience Cloud lub wyłączyć ten plik, należy odwiedzić stronę
http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html
Na stronach internetowych BNP Paribas Faktoring wykorzystujemy poniższe rozwiązania
dostępne w ramach usługi Adobe Experience Cloud:
Adobe Analytics umożliwia pomiar sposobu korzystania z witryny oraz pomiar ogólnej
aktywności użytkowników na naszych stronach internetowych. Uzyskane informacje
umożliwiają nam optymalizację sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych stron.
Rozwiązanie Adobe Target pozwala na testowanie wariantów stron internetowych i/lub
części stron internetowych z myślą o ułatwieniu korzystania ze strony.
Wykorzystujemy usługę Marketing Cloud ID w ramach Adobe Experience Cloud: Usługa
podstawowa „People”. Ta usługa wykorzystuje jeden kluczowy komponent usługi Adobe
Experience Cloud: plik cookie Demdex. Ten plik jest wykorzystywany wyłącznie w celu
ustalenia, że mamy do czynienia z tym samym (anonimowym) użytkownikiem w ramach
poszczególnych rozwiązań usługi Adobe Experience Cloud, i dostosowania wyświetlanej
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s_fid

2.

strony do jego potrzeb.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące polityki ochrony prywatności użytkowników
usługi Adobe Experience Cloud lub wyłączyć ten plik, należy odwiedzić stronę
http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html
Ten plik cookie jest wykorzystywany jako unikatowy identyfikator użytkownika
odwiedzającego stronę, jeśli standardowy plik s_vi jest niedostępny ze względu na
ograniczenia dotyczące stosowania plików cookie wprowadzone przez strony trzecie.

Pliki cookie ułatwiające korzystanie ze strony (edytowalne)

Te pliki przechowują preferencje użytkownika. Oznacza to, że informacje i oferty, które wyświetlają się na stronach BNP Paribas Faktoring, są dopasowane do
użytkownika i odpowiadają jego potrzebom. Te pliki cookie znacznie poprawiają komfort korzystania ze strony, sprawiając, że staje się ona bardziej przyjazna dla
użytkownika. Wyrażenie zgody na ich wykorzystywanie nie wymaga ponownego wprowadzenia nazwy użytkownika.

ClickTale
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Analiza sposobu
korzystania. Dzięki temu
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CEL
Ten plik cookie jest wykorzystywany do anonimowej
identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę
internetową, tak aby oprogramowanie ClickTale mogło
śledzić aktywność konkretnego użytkownika na stronie
internetowej.
Ten plik cookie jest wykorzystywany do zliczania liczby
wyświetleń strony lub wizyt anonimowego
użytkownika, tak aby oprogramowanie ClickTale mogło
śledzić liczbę wyświetleń lub odwiedzin danego
użytkownika na stronie internetowej klienta.
Ten plik cookie zawiera informacje umożliwiające
identyfikację użytkowników wyświetlających stronę
oraz ich aktywności na potrzeby ClickTale Experience
Cloud.
Ten plik cookie umożliwia określenie, czy użytkownik
jest rejestrowany i z jakiego powodu (rejestrowanie
losowe, rozszerzone, wymuszone, ETR).
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„Pliki cookie
umożliwiające
profilowanie
i gromadzenie danych
statystycznych. Dzięki
tym plikom bank może
lepiej poznać
zainteresowania
i potrzeby użytkowników.
Dostarczają one
informacji o sposobie,
w jaki użytkownik
przegląda stronę. Na
podstawie tego rodzaju
danych bank może
wyświetlać
spersonalizowane oferty
marketingowe.
Te pliki umożliwiają
bankowi
przeprowadzanie analizy
statystycznej dla celów
marketingowych”.
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Są to pliki cookie umożliwiające profilowanie i
gromadzenie danych statystycznych. Dzięki tym
plikom bank może lepiej poznać zainteresowania
i potrzeby użytkowników. Dostarczają one informacji o
sposobie, w jaki użytkownik przegląda stronę. Na
podstawie tego rodzaju danych bank może wyświetlać
spersonalizowane oferty marketingowe.
Te pliki cookie umożliwiają bankowi przeprowadzanie
analizy statystycznej dla celów marketingowych.
Są to pliki cookie umożliwiające profilowanie i
gromadzenie danych statystycznych. Dzięki tym
plikom bank może lepiej poznać zainteresowania
i potrzeby użytkowników. Dostarczają one informacji o
sposobie, w jaki użytkownik przegląda stronę. Na
podstawie tego rodzaju danych bank może wyświetlać
spersonalizowane oferty marketingowe.
Te pliki cookie umożliwiają bankowi przeprowadzanie
analizy statystycznej dla celów marketingowych.
Są to pliki cookie umożliwiające profilowanie i
gromadzenie danych statystycznych. Dzięki tym
plikom bank może lepiej poznać zainteresowania
i potrzeby użytkowników. Dostarczają one informacji o
sposobie, w jaki użytkownik przegląda stronę. Na
podstawie tego rodzaju danych bank może wyświetlać
spersonalizowane oferty marketingowe.
Te pliki cookie umożliwiają bankowi przeprowadzanie
analizy statystycznej dla celów marketingowych.
Są to pliki cookie umożliwiające profilowanie i
gromadzenie danych statystycznych. Dzięki tym
plikom bank może lepiej poznać zainteresowania
i potrzeby użytkowników. Dostarczają one informacji o
sposobie, w jaki użytkownik przegląda stronę. Na
podstawie tego rodzaju danych bank może wyświetlać
spersonalizowane oferty marketingowe.
Te pliki cookie umożliwiają bankowi przeprowadzanie
analizy statystycznej dla celów marketingowych.

Łącze do opcji
wyłączania
plików
celebrus na
stronie
internetowej
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BNPPFCSADBID

BNPPFCSASF

BNPPFCSAkey

BNPPFCSAuvt

Są to pliki cookie umożliwiające profilowanie i
gromadzenie danych statystycznych. Dzięki tym
plikom bank może lepiej poznać zainteresowania
i potrzeby użytkowników. Dostarczają one informacji o
sposobie, w jaki użytkownik przegląda stronę. Na
podstawie tego rodzaju danych bank może wyświetlać
spersonalizowane oferty marketingowe.
Te pliki cookie umożliwiają bankowi przeprowadzanie
analizy statystycznej dla celów marketingowych.
Są to pliki cookie umożliwiające profilowanie i
gromadzenie danych statystycznych. Dzięki tym
plikom bank może lepiej poznać zainteresowania
i potrzeby użytkowników. Dostarczają one informacji o
sposobie, w jaki użytkownik przegląda stronę. Na
podstawie tego rodzaju danych bank może wyświetlać
spersonalizowane oferty marketingowe.
Te pliki cookie umożliwiają bankowi przeprowadzanie
analizy statystycznej dla celów marketingowych.
Są to pliki cookie umożliwiające profilowanie i
gromadzenie danych statystycznych. Dzięki tym
plikom bank może lepiej poznać zainteresowania
i potrzeby użytkowników. Dostarczają one informacji o
sposobie, w jaki użytkownik przegląda stronę. Na
podstawie tego rodzaju danych bank może wyświetlać
spersonalizowane oferty marketingowe.
Te pliki cookie umożliwiają bankowi przeprowadzanie
analizy statystycznej dla celów marketingowych.
Są to pliki cookie umożliwiające profilowanie i
gromadzenie danych statystycznych. Dzięki tym
plikom bank może lepiej poznać zainteresowania
i potrzeby użytkowników. Dostarczają one informacji o
sposobie, w jaki użytkownik przegląda stronę. Na
podstawie tego rodzaju danych bank może wyświetlać
spersonalizowane oferty marketingowe.
Te pliki cookie umożliwiają bankowi przeprowadzanie
analizy statystycznej dla celów marketingowych.
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BlueKai (Oracle)
Usabilla

BlueKai to najlepsza
w branży platforma
chmurowa obsługująca
Big Data umożliwiająca
firmom opracowanie
spersonalizowanych
kampanii
marketingowych (online,
offline
i wykorzystujących
urządzenia mobilne) na
podstawie bardziej
szczegółowych
i przydatnych informacji
dotyczących grup
docelowych.
W ramach kampanii
użytkownicy
odwiedzający stronę
proszeni są
o przekazanie informacji
zwrotnej. Wykorzystanie
komunikatów
rozwijanych lub
wyświetlanych na całej
stronie w celu uzyskania
informacji zwrotnej,
przeprowadzenia ankiety
na stronie internetowej
lub przekierowania
użytkowników na inną
stronę / zachęcenia do

usy46gabsosd

jw.

vtz47gabsosd

jw.
BlueKai to najlepsza w branży platforma chmurowa
obsługująca Big Data umożliwiająca firmom
opracowanie spersonalizowanych kampanii
marketingowych (online, offline i wykorzystujących
urządzenia mobilne) na podstawie bardziej
szczegółowych i przydatnych informacji dotyczących
grup docelowych.

Oracle Bluekai

bkdc

jw.

bku

http://bluekai.
com/registry/

jw.
usbls

Ten plik cookie wykorzystywany jest do śledzenia, czy
dany użytkownik odwiedził stronę po raz pierwszy, czy
jest to kolejna wizyta. W ten sposób kampania może
trafić do właściwych użytkowników.
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udziału w zewnętrznych
ankietach.

Adobe Target

mbox

3.

Ukierunkowane wykorzystanie plików cookie
umożliwiające administratorom stron sprawdzenie,
które treści i oferty lepiej odpowiadają potrzebom
odwiedzających.

Rozwiązanie
umożliwiające
wyświetlanie
spersonalizowanych
treści

http://optout.t
t.omtrdc.net/o
ptout

Komercyjne pliki cookie (edytowalne)

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystywanie komercyjnych plików cookie, treść wyświetlanych reklam (BNP Paribas Faktoring) będzie spersonalizowana
i dostosowana do jego potrzeb. Reklamy będą się wyświetlać na innych stronach, a także na portalach społecznościowych. Te pliki cookie – umieszczane przez BNP
Paribas Faktoring i strony trzecie – są wykorzystywane do celów handlowych i na potrzeby serwisów społecznościowych.

NARZĘDZIE

Sizmek
Versatag

CEL ROZWIĄZANIA
Firma Sizmek może
przesyłać Państwu
swoje materiały
reklamowe. Treści
reklamowe będą
dostosowane do

PLIK
COOKIE

CEL

OKRES
PRZECHOWYWANIA

_tlc

Jest to plik cookie dotyczący kampanii Tradelab.

1 rok

_tli

Jest to plik cookie przechowujący identyfikator użytkownika Tradelab.

1 rok

_tlp

Jest to plik cookie przechowujący parametry Tradelab.

1 rok

_tls

Plik cookie dotyczący sesji Tradelab

Sesja

_tlv

Plik cookie dotyczący użytkownika odwiedzającego Tradelab

1 rok

WYŁĄCZENIE
OBSŁUGI
PLIKU

https://www.s
izmek.com/pri
vacy-policy
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Państwa potrzeb
określonych na
podstawie
odwiedzonych witryn
oraz aktywności na
stronach. Ten plik
cookie jest również
wykorzystywany do
pomiaru skuteczności
kampanii
reklamowych banku
na tej stronie. Bank
nie gromadzi za
pomocą tego pliku
żadnych danych
finansowych ani
osobowych.

A6

C6

D3

Firma Sizmek może przesyłać Państwu swoje materiały reklamowe.
Treści reklamowe będą dostosowane do Państwa potrzeb
określonych na podstawie odwiedzonych witryn oraz aktywności na
stronach. Ten plik cookie jest również wykorzystywany do pomiaru
skuteczności kampanii reklamowych banku na tej stronie. Bank nie
gromadzi za pomocą tego pliku żadnych danych finansowych ani
osobowych. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na gromadzenie
danych dotyczących Państwa aktywności na stronach internetowych,
zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.sizmek.com/privacypolicy, na której są podane szczegółowe informacje na temat polityki
reklamowej Sizmek oraz kroków, które mogą Państwo podjąć w celu
ochrony swojej prywatności.
Firma Sizmek może przesyłać Państwu swoje materiały reklamowe.
Treści reklamowe będą dostosowane do Państwa potrzeb
określonych na podstawie odwiedzonych witryn oraz aktywności na
stronach. Ten plik cookie jest również wykorzystywany do pomiaru
skuteczności kampanii reklamowych banku na tej stronie. Bank nie
gromadzi za pomocą tego pliku żadnych danych finansowych ani
osobowych. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na gromadzenie
danych dotyczących Państwa aktywności na stronach internetowych,
zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.sizmek.com/privacypolicy, na której są podane szczegółowe informacje na temat polityki
reklamowej Sizmek oraz kroków, które mogą Państwo podjąć w celu
ochrony swojej prywatności.
Firma Sizmek może przesyłać Państwu swoje materiały reklamowe.
Treści reklamowe będą dostosowane do Państwa potrzeb
określonych na podstawie odwiedzonych witryn oraz aktywności na
stronach. Ten plik cookie jest również wykorzystywany do pomiaru
skuteczności kampanii reklamowych banku na tej stronie. Bank nie
gromadzi za pomocą tego pliku żadnych danych finansowych ani
osobowych. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na gromadzenie
danych dotyczących Państwa aktywności na stronach internetowych,
zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.sizmek.com/privacypolicy, na której są podane szczegółowe informacje na temat polityki
reklamowej Sizmek oraz kroków, które mogą Państwo podjąć w celu
ochrony swojej prywatności.
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Eyeblaster

ActivityInfo
2

u2

Firma Sizmek może przesyłać Państwu swoje materiały reklamowe.
Treści reklamowe będą dostosowane do Państwa potrzeb
określonych na podstawie odwiedzonych witryn oraz aktywności na
stronach. Ten plik cookie jest również wykorzystywany do pomiaru
skuteczności kampanii reklamowych banku na tej stronie. Bank nie
gromadzi za pomocą tego pliku żadnych danych finansowych ani
osobowych. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na gromadzenie
danych dotyczących Państwa aktywności na stronach internetowych,
zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.sizmek.com/privacypolicy, na której są podane szczegółowe informacje na temat polityki
reklamowej Sizmek oraz kroków, które mogą Państwo podjąć w celu
ochrony swojej prywatności.
Firma Sizmek może przesyłać Państwu swoje materiały reklamowe.
Treści reklamowe będą dostosowane do Państwa potrzeb
określonych na podstawie odwiedzonych witryn oraz aktywności na
stronach. Ten plik cookie jest również wykorzystywany do pomiaru
skuteczności kampanii reklamowych banku na tej stronie. Bank nie
gromadzi za pomocą tego pliku żadnych danych finansowych ani
osobowych. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na gromadzenie
danych dotyczących Państwa aktywności na stronach internetowych,
zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.sizmek.com/privacypolicy, na której są podane szczegółowe informacje na temat polityki
reklamowej Sizmek oraz kroków, które mogą Państwo podjąć w celu
ochrony swojej prywatności.
Firma Sizmek może przesyłać Państwu swoje materiały reklamowe.
Treści reklamowe będą dostosowane do Państwa potrzeb
określonych na podstawie odwiedzonych witryn oraz aktywności na
stronach. Ten plik cookie jest również wykorzystywany do pomiaru
skuteczności kampanii reklamowych banku na tej stronie. Bank nie
gromadzi za pomocą tego pliku żadnych danych finansowych ani
osobowych. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na gromadzenie
danych dotyczących Państwa aktywności na stronach internetowych,
zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.sizmek.com/privacypolicy, na której są podane szczegółowe informacje na temat polityki
reklamowej Sizmek oraz kroków, które mogą Państwo podjąć w celu
ochrony swojej prywatności.
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OT_6192

Facebook

Twitter

LinkedIn

Firma Sizmek może przesyłać Państwu swoje materiały reklamowe.
Treści reklamowe będą dostosowane do Państwa potrzeb
określonych na podstawie odwiedzonych witryn oraz aktywności na
stronach. Ten plik cookie jest również wykorzystywany do pomiaru
skuteczności kampanii reklamowych banku na tej stronie. Bank nie
gromadzi za pomocą tego pliku żadnych danych finansowych ani
osobowych. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na gromadzenie
danych dotyczących Państwa aktywności na stronach internetowych,
zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.sizmek.com/privacypolicy, na której są podane szczegółowe informacje na temat polityki
reklamowej Sizmek oraz kroków, które mogą Państwo podjąć w celu
ochrony swojej prywatności.
Jeśli odwiedzili Państwo naszą stronę, na portalu Facebook mogą
wyświetlić się reklamy. Reklamy te będą dostosowane do Państwa
zainteresowań określonych na podstawie odwiedzanych przez
Państwa stron i aktywności na tych stronach. W celu udoskonalenia
naszych treści marketingowych ten plik cookie może przesłać dane
do portalu Facebook. Informacje na temat polityki reklamowej
portalu Facebook oraz sposobu zablokowania gromadzenia danych
można znaleźć na
stronie: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Jeśli odwiedzili Państwo naszą stronę, na portalu Twitter mogą
wyświetlić się reklamy. Reklamy te będą dostosowane do Państwa
zainteresowań określonych na podstawie odwiedzanych przez
Państwa stron i aktywności na tych stronach. W celu udoskonalenia
naszych treści marketingowych ten plik cookie może przesłać dane
do portalu Twitter. Informacje na temat polityki reklamowej portalu
Twitter oraz sposobu zablokowania gromadzenia danych można
znaleźć na stronie: https://support.twitter.com/articles/20170514
Jeśli odwiedzili Państwo naszą stronę, na portalu LinkedIn mogą
wyświetlić się reklamy. Reklamy te będą dostosowane do Państwa
zainteresowań określonych na podstawie odwiedzanych przez
Państwa stron i aktywności na tych stronach. W celu udoskonalenia
naszych treści marketingowych ten plik cookie może przesłać dane
do portalu LinkedIn. Informacje na temat polityki reklamowej portalu
LinkedIn oraz sposobu zablokowania gromadzenia danych można

180 dni

180 dni

30 dni
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znaleźć na
stronie: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/mana
ge-advertising-preferences?lang=en

Mediamath

Appnexus

Doubleclick

Strikead

Jeśli odwiedzili Państwo naszą stronę, na platformie Mediamath
mogą wyświetlić się reklamy. Reklamy te będą dostosowane do
Państwa zainteresowań określonych na podstawie odwiedzanych
przez Państwa stron i aktywności na tych stronach. W celu
udoskonalenia naszych treści marketingowych ten plik cookie może
przesłać dane do portalu Mediamath. Informacje na temat polityki
reklamowej portalu Mediamath oraz sposobu zablokowania
gromadzenia danych można znaleźć na
stronie: http://www.mediamath.com/privacy-policy/
Jeśli odwiedzili Państwo naszą stronę, na platformie Appnexus mogą
wyświetlić się reklamy. Reklamy te będą dostosowane do Państwa
zainteresowań określonych na podstawie odwiedzanych przez
Państwa stron i aktywności na tych stronach.
W celu udoskonalenia naszych treści marketingowych ten plik cookie
może przesłać dane do platformy Appnexus. Informacje na temat
polityki reklamowej platformy Appnexus oraz sposobu zablokowania
gromadzenia danych można znaleźć na
stronie: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices
Jeśli odwiedzili Państwo naszą stronę, na platformie Doubleclick
mogą wyświetlić się reklamy. Reklamy te będą dostosowane do
Państwa zainteresowań określonych na podstawie odwiedzanych
przez Państwa stron i aktywności na tych stronach.
W celu udoskonalenia naszych treści marketingowych ten plik cookie
może przesłać dane do platformy Doubleclick. Informacje na temat
polityki reklamowej platformy Doubleclick oraz sposobu
zablokowania gromadzenia danych można znaleźć na
stronie: https://adssettings.google.com
Jeśli odwiedzili Państwo naszą stronę, na platformie Strikead mogą
wyświetlić się reklamy. Reklamy te będą dostosowane do Państwa
zainteresowań określonych na podstawie odwiedzanych przez
Państwa stron i aktywności na tych stronach.

390 dni

180 dni

180 dni

90 dni
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Drawbridge

Google

Tradelab

Ligatus

W celu udoskonalenia naszych treści marketingowych ten plik cookie
może przesłać dane do platformy Strikead. Informacje na temat
polityki reklamowej platformy Strikead oraz sposobu zablokowania
gromadzenia danych można znaleźć na
stronie: https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedin/#options
Jeśli odwiedzili Państwo naszą stronę, na platformie Drawbridge
mogą wyświetlić się reklamy. Reklamy te będą dostosowane do
Państwa zainteresowań określonych na podstawie odwiedzanych
przez Państwa stron i aktywności na tych stronach.
W celu udoskonalenia naszych treści marketingowych ten plik cookie
może przesłać dane do platformy Drawbridge. Informacje na temat
polityki reklamowej platformy Drawbridge oraz sposobu
zablokowania gromadzenia danych można znaleźć na
stronie: https://www.drawbridge.com/optoutstart
Jeśli odwiedzili Państwo naszą stronę, na platformie Google mogą
wyświetlić się reklamy. Reklamy te będą dostosowane do Państwa
zainteresowań określonych na podstawie odwiedzanych przez
Państwa stron i aktywności na tych stronach. W celu udoskonalenia
naszych treści marketingowych ten plik cookie może przesłać dane
do platformy Google. Informacje na temat polityki reklamowej
platformy Google oraz sposobu zablokowania gromadzenia danych
można znaleźć na
stronie: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Jeśli odwiedzili Państwo naszą stronę, na platformie Tradelab mogą
wyświetlić się reklamy. Reklamy te będą dostosowane do Państwa
zainteresowań określonych na podstawie odwiedzanych przez
Państwa stron i aktywności na tych stronach. W celu udoskonalenia
naszych treści marketingowych ten plik cookie może przesłać dane
do platformy Tradelab. Informacje na temat polityki reklamowej
platformy Tradelab oraz sposobu zablokowania gromadzenia danych
można znaleźć na stronie: http://tradelab.com/en/privacy/
Jeśli odwiedzili Państwo naszą stronę, na platformie Ligatus mogą
wyświetlić się reklamy. Reklamy te będą dostosowane do Państwa
zainteresowań określonych na podstawie odwiedzanych przez
Państwa stron i aktywności na tych stronach. W celu udoskonalenia
naszych treści marketingowych ten plik cookie może przesłać dane
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do platformy Ligatus. Informacje na temat polityki reklamowej
platformy Ligatus oraz sposobu zablokowania gromadzenia danych
można znaleźć na stronie: https://www.ligatus.com/en/privacypolicy#cookie_status
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Podmiot odpowiedzialny za pliki cookie
Właścicielem strony internetowej i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę danych osobowych
uzyskanych za pomocą plików cookie jest:
BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 2
01-211 Warszawa
iodo.faktoring@bnpparibas.pl
Dodatkowe informacje dotyczące BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych
można znaleźć w naszych zasadach ochrony prywatności.

Państwa prawa jako użytkownika odwiedzającego nasze strony
Plikami cookie można zarządzać w specjalnym narzędziu. W narzędziu tym można zarządzać procesem
wyrażania zgody na wykorzystywanie poszczególnych kategorii plików cookie.
Ponadto jako osoba odwiedzająca, której dotyczą dane przechowywane przez te pliki cookie, mają Państwo
prawo złożyć skargę do organu nadzoru.
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