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Cookies
Informacje na temat korzystania z plików cookie
Czym są pliki cookie i do czego służą?
Plik cookie to plik tekstowy, który w zależności od wybranych ustawień może zostać zapisany na Twoim urządzeniu (komputerze, urządzeniu mobilnym lub
tablecie) podczas odwiedzania witryny lub przeglądania reklamy, a którego celem jest zbieranie informacji o sposobie przeglądania stron i wysyłanie
odpowiednich usług na Twoje urządzenie końcowe (komputer, telefon lub tablet).
Plikami cookie zarządza Twoja przeglądarka internetowa, a zawarte w nich informacje mogą być odczytywane i modyfikowane jedynie przez wydawcę
danego pliku cookie.
Plik cookie identyfikuje urządzenie, na którym został zapisany, w okresie ważności danego pliku cookie lub w okresie jego zapisania na urządzeniu. Nie
identyfikuje Cię osobiście.

Jakie rodzaje plików cookie wykorzystywane są przez strony internetowe Grupy VINCI?
Techniczne pliki cookie są niezbędne do przeglądania naszej witryny, a także do dostępu do różnych produktów i usług. Techniczne pliki cookie
pozwalają w szczególności rozpoznać użytkownika (bez jego identyfikacji), zasygnalizować, że przeglądał on tę lub inną stronę internetową, a tym samym
poprawić komfort przeglądania stron internetowych: dostosować sposób prezentacji witryny do preferencji wyświetlania urządzenia końcowego (używany
język, rozdzielczość), zapamiętać hasła i inne informacje związane z formularzem wypełnionym na naszej stronie. Techniczne pliki cookie pozwalają
również wdrażać środki bezpieczeństwa. Te pliki cookie nie mogą być wyłączone ani ustawione, gdyż uniemożliwiałoby to dostęp do naszej witryny i/lub
oferowanych na niej usług.

Nazwa pliku cookie

Cel

Okres przechowywania

pll_language

Zarządzanie wielojęzycznością witryny

Okres ważności 1 rok

cookie-law

Zarządzanie wyrażaniem zgody na pliki cookie na
stronach internetowych

Okres ważności 13 miesięcy

Pliki cookie służące do pomiaru liczby odwiedzających (zwane również „analitycznymi” plikami cookie) wydawane są przez nas lub przez naszych
technicznych usługodawców w celu pomiaru liczby osób przeglądających poszczególne treści lub rubryki naszej witryny, w celu ich lepszej oceny i
organizacji. Te pliki cookie umożliwiają również w razie potrzeby wykrycie problemów związanych z poruszaniem się po naszej stronie i co za tym idzie
poprawę ergonomii naszych usług. Pliki te generują jedynie anonimowe statystyki i dane dotyczące liczby odwiedzających i nie zbierają żadnych informacji
indywidualnych. Ich okres ważności nie przekracza 13 miesięcy.

Nazwa pliku cookie

Cel

Okres przechowywania

_ga

Służy do rozróżnienia użytkowników

Okres ważności 13 miesięcy

_gat

Służy do ograniczenia częstotliwości odświeżania
statystyk

Okres ważności 1 minuta

_gid

Służy do rozróżnienia użytkowników

Okres ważności 24 godziny

Pliki cookie sieci społecznościowych umożliwiają udostępnianie treści z naszej strony internetowej innym osobom albo poinformowanie tych osób o
tym, że przeglądałeś treści z naszej witryny lub podzielenie się Twoją opinią o tych treściach. Dotyczy to w szczególności przycisków „Udostępnij” i „Lubię”
serwisów społecznościowych Facebook i Twitter. Sieć społecznościowa udostępniająca taki przycisk aplikacji może zidentyfikować Cię za pomocą tego
przycisku, nawet jeśli nie używałeś go przeglądając naszą witrynę. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności sieci społecznościowych w celu
uzyskania informacji na temat celów, zwłaszcza reklamowych, w jakich wykorzystywane są informacje, które mogą być zbierane przy pomocy tych

przycisków aplikacji. Okres ważności tych plików cookie nie przekracza 13 miesięcy.
Facebook
Następujące funkcje Facebooka mogą być umieszczone na naszych stronach internetowych i mogą odczytywać lub zapisywać pliki cookie Facebooka:
– Przycisk „Lubię” Facebooka (umożliwiający użytkownikowi wskazanie, że podoba mu się jakiś element na Facebooku)
– Logowanie na Facebooku (umożliwiające użytkownikowi zalogowanie się na swoim koncie na Facebooku i wchodzenie w interakcje z naszymi stronami
za pośrednictwem tego konta)
– Udostępnianie treści na Facebooku (umożliwiające użytkownikowi udostępnienie danego elementu innym osobom za pośrednictwem Facebooka)
– Facebook Social Graph (umożliwiający naszym stronom internetowym pozyskiwanie i umieszczanie na naszych stronach internetowych elementów z
Facebooka takich jak obrazy profilów użytkowników lub publicznie dostępne posty)
Tutaj zapoznasz się z polityką prywatności Facebooka
Tutaj uzyskasz informacje na temat plików cookie wykorzystywanych przez Facebooka
Twitter
Następujące funkcje Twittera mogą być umieszczone na naszych stronach internetowych i mogą odczytywać lub zapisywać pliki cookie Twittera:
– Logowanie na Twitterze (umożliwiające użytkownikowi zalogowanie się na swoim koncie na Twitterze i wchodzenie w interakcje z naszymi stronami za
pośrednictwem tego konta)
– Przycisk Zatweetuj
Tutaj zapoznasz się z polityką prywatności Twittera
Tutaj uzyskasz informacje na temat plików cookie wykorzystywanych przez Twitter
YouTube i Google
Następujące funkcje serwisów YouTube lub Google mogą być umieszczone na naszych stronach internetowych i mogą odczytywać lub zapisywać pliki
cookie YouTube lub Google:
– Odtwarzacz wideo YouTube (umożliwiający wyświetlanie wideo YouTube na naszych stronach)
– Logowanie na YouTubie (umożliwiające użytkownikowi zalogowanie się na koncie YouTube i wchodzenie w interakcje z DEC za pośrednictwem tego
konta)
Tutaj zapoznasz się z polityką prywatności Google (ma ona również zastosowanie do serwisu YouTube)

Możliwości zarządzania plikami cookie
Ustawienia dotyczące plików cookie, z których korzystamy na stronach Grupy VINCI Energies, można zmienić na dwa sposoby: poprzez narzędzie
zarządzania plikami cookie, które udostępniamy na naszych stronach lub poprzez wybór ustawień w przeglądarce internetowej. Istnieje możliwość
wyłączenia w dowolnym momencie wszystkich lub niektórych plików cookie dzięki mechanizmowi obsługi plików cookie (przyciski włączający i
wyłączający), który znajduje się w części „Dowiedz się więcej i wybierz ustawienia plików cookie” na banerze plików cookie, za wyjątkiem technicznych
plików cookie niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej, jak wskazano powyżej. Przeglądarkę można również ustawić tak, aby zezwolić na
zapisywane plików cookie na urządzeniu końcowym lub aby zablokować możliwość ich zapisywania.

Zablokowanie pliku cookie za pośrednictwem przeglądarki internetowej:
Istnieje możliwość wyłączenia w dowolnym momencie wszystkich lub niektórych plików cookie. Przeglądarkę można również ustawić w taki sposób, aby
powiadamiała o plikach cookie zapisywanych na urządzeniu końcowym i pytała o wyrażenie zgody (w odniesieniu do każdego pliku lub co do całości plików
cookie). Przypominamy jednak, że zablokowanie wszystkich plików cookie uniemożliwi korzystanie z naszej strony internetowej w normalny sposób, za
wyjątkiem podstawowych funkcji.
Każda przeglądarka posiada własną konfigurację w zakresie zarządzania plikami cookie i wyboru ustawień. Konfiguracja ta opisana jest w menu pomocy
przeglądarki, w którym dowiesz się jak zmienić ustawienia związane z plikami cookie:
– Google Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647
– Microsoft Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Mozilla Firefox™: https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21411

– Opera™ : http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
Możesz również ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby wysyłała ona kod informujący strony internetowe, że nie chcesz być śledzony (opcja „Do No
Track”):
– Google Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/2790761
– Microsoft Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
– Mozilla Firefox™ : https://support.mozilla.org/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21416
– Opera™ : http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html

Blokowanie plików cookie stosowanych w celu pomiaru liczby odwiedzających:
Na naszych stronach pliki mierzące liczbę odwiedzających umieszczane są przez spółkę Google Analytics.
Jeżeli nie chcesz, aby nasze strony internetowe zapisywały w Twojej przeglądarce pliki cookie związane z pomiarem liczby odwiedzających, możesz
kliknąć na następujący link dezaktywujący, który zapisze w Twojej przeglądarce plik cookie, którego wyłącznym celem jest ich wyłączenie. Klikając tutaj,
zablokujesz pliki cookie serwisu Google mierzące liczbę odwiedzających.
Jeśli chcesz zablokować wszelką możliwość korzystania z Twoich danych przez pliki JavaScript Google Analytics, pobierz dodatkowy moduł przeglądarki
blokujący Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Blokowanie plików cookie pochodzących z sieci społecznościowych:
Jeśli nie chcesz, aby nasze strony internetowe zapisywały w Twojej przeglądarce pliki cookie wykorzystywane w tym celu, możesz kliknąć na poniższe linki
dezaktywujące, które zapiszą na Twojej przeglądarce plik cookie, którego wyłącznym celem jest neutralizacja pozostałych plików cookie pochodzących od
tego samego wydawcy. Zablokowanie tych plików cookie uniemożliwi wszelkie interakcje z daną siecią społecznościową:
Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter : https://support.twitter.com/articles/20169453
LinkedIn : http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Jakie konsekwencje ma zablokowania plików cookie:
Uwaga, uwzględnienie Twoich preferencji opiera się na określonym pliku cookie lub kilku takich plikach. Jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie zapisane na
Twoim urządzeniu w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych, nie będziemy w stanie stwierdzić, na które pliki cookie wyraziłeś/aś zgodę, a
które zablokowałeś/aś. Oznaczać to będzie zresetowanie Twoich ustawień, w związku z czym będziesz musiał(a) ponownie zablokować plik lub pliki,
których sobie nie życzysz. Również w przypadku zmiany przeglądarki będziesz musiał(a) ponownie blokować pliki cookie, gdyż Twoje ustawienia, a także
pliki cookie, których dotyczą, zależą od przeglądarki i od urządzenia końcowego (komputera, tabletu, smartfona, itd.), z którego korzystasz, aby wejść na
nasze strony.

Więcej informacji na temat plików cookie
Możesz je uzyskać na stronie CNIL, pod niniejszym adresem: “ Pliki cookie: narzędzia umożliwiające ich obsługę ” (po francusku).
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