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Zasady używania plików cookies
Wprowadzenie
Informacje dotyczące plików cookies
Większość odwiedzanych przez Państwa stron korzysta z plików cookies, które ułatwiają
użytkownikowi korzystanie ze strony, powodując, iż "zapamiętuje" ona danego użytkownika, na
przykład czas trwania jego wizyty (przy użyciu plików cookie sesji) lub powtarzalność wizyt (przy
użyciu plików cookie stałych wizyt).
Pliki cookie pełnią szereg różnych funkcji, takich jak poprawa efektywności poruszania się
pomiędzy stronami, zapamiętywanie preferencji użytkownika i generalnie ułatwianie mu
korzystania ze strony. Dzięki plikom cookies interakcja pomiędzy użytkownikiem a stroną
internetową jest szybsza i łatwiejsza. Jeżeli strona internetowa nie korzysta z plików cookies, za
każdym razem, gdy użytkownik przechodzi na nową stronę witryny, zachowuje się ona, jak gdyby
był on nowym odwieszającym - na przykład po wprowadzeniu danych niezbędnych do
zalogowania i przejściu na inną stronę nie rozpoznaje ona użytkownika, a tym samym
uniemożliwia mu pozostanie zalogowanym.
Niektóre strony internetowe wykorzystują pliki cookies w celu dostosowania komunikatów
reklamowych lub marketingowych na przykład do Państwa lokalizacji i/lub zwyczajów związanych z
przeglądaniem stron.
Pliki cookies mogą być ustawione przez odwiedzaną stronę (pliki cookies pierwszej kategorii) lub
przez inne witryny, które obsługują treści publikowane na wyświetlanej stronie (pliki cookies osób
trzecich). Dowiedz się więcej.
Co zawiera plik cookie?
Plik cookie jest prostym plikiem tekstowym przechowywanym na Państwa komputerze lub
urządzeniu mobilnym przez serwer domeny i tylko ten serwer jest w stanie go odzyskać lub
odczytać zawartość danego pliku cookie. Każdy plik cookie jest niepowtarzalny w danej
przeglądarce internetowej. Zawiera on pewne informacje anonimowe, takie jak niepowtarzalny
identyfikator oraz nazwę domeny, jak również cyfry i liczby. Umożliwia to witrynie zapamiętanie
Państwa preferencji lub produktów znajdujących się w koszyku zakupowym.
Co należy zrobić, jeżeli nie chce się, by zostały ustawione pliki cookies
Niektóre osoby uważają pomysł zapisywania przez witrynę internetową informacji na ich
komputerze lub urządzeniu mobilnym za nieco zbyt dużą ingerencję w ich prywatność, zwłaszcza
jeżeli informacje takie są przechowywane i wykorzystywane przez osobę trzecią bez ich wiedzy.
Chociaż zasadniczo jest to całkiem nieszkodliwe, być może nie chcą Państwo oglądać reklam
sprofilowanych pod kątem Państwa zainteresowań. Jeżeli Państwo wolą, istnieje możliwość
zablokowania niektórych lub wszystkich plików cookies, a nawet usunięcia plików cookies, które
zostały już ustawione, jednak muszą Państwo mieć świadomość, że może to spowodować utratę
pewnych funkcji danej witryny.
W jaki sposób firma CNH Industrial wykorzystuje pliki cookies
Pliki cookies umożliwiają nam identyfikację Państwa urządzenia lub datę i godzinę, o której się
Państwo zalogowali na naszej witrynie. Korzystamy z plików cookies, które są absolutnie
niezbędne do umożliwienia Państwu poruszania się po naszej witrynie lub do obsługi pewnych
podstawowych funkcji. Używamy plików cookies w celu optymalizacji funkcjonalności witryny
internetowej na przykład poprzez zapamiętywanie Państwa preferencji. Pliki cookies pomagają
nam również udoskonalić działanie naszej witryny, co zwiększa wygodę korzystania z niej przez
użytkownika.
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Poniżej przedstawiliśmy bardziej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kategorii
plików cookies wraz z głównymi plikami cookies ustawionymi przez witryny internetowe grupy CNH
Industrial.
Absolutnie
niezbędne pliki
cookies

Niektóre pliki cookies są absolutnie niezbędne w celu umożliwienia
poruszania się po witrynie internetowej i korzystania z jej funkcji. Bez
takich plików cookies nie będziemy w stanie określić liczby unikalnych
użytkowników witryny lub umożliwić im korzystania z pewnych funkcji,
takich jak automatyczne logowanie w serwisach CNH Industrial.
Absolutnie niezbędne pliki cookies ustawione przez firmę CNH
Industrial

Pliki cookies funkcji

Nazwa pliku cookie

Cel

ISAWPLB

Ten plik cookie (ISA Web Publishing Load
Balancing) używany jest, gdy publikuje się na
wielu serwerach internetowych typu front-end w
serwerze ISA/TMG w celu stałego kierowania
żądań do tego samego serwera.

Plik cookies funkcji rejestrują informacje o dokonywanych przez Państwa
wyborach i umożliwiają nam dostosowanie witryny internetowej do
Państwa preferencji. Na przykład jeżeli ustawią Państwo swoją
lokalizację na stronie głównej CNH Industrial w celu otrzymywania
lokalnych aktualności i prognozy pogody, skorzystamy z plików cookies,
by zapisać Państwa preferencje w zakresie lokalizacji. Pliki cookies mogą
również przybierać formę plików Flash, które przechowywane są raczej w
aplikacji Adobe Flash Player niż w przeglądarce. Są one używane do
obsługi funkcji takich jak automatyczne wznawianie poprzez
zapamiętanie punktu, do którego odtworzyli Państwo program i do
zapisywania preferencji takich jak ustawienie głośności.
Pliki cookies funkcji ustawione przez firmę CNH Industrial

Pliki cookies
zabezpieczeń

Nazwa pliku
cookie

Cel

TimeZoneOffset

Plik cookie aplikacji umożliwiający wykrycie strefy
czasowej
przeglądarki
użytkownika
podczas
korzystania ze strony kalendarza rezerwacji.

Pliki cookies zabezpieczeń służą do uwierzytelniania użytkowników,
zapobiegania bezprawnemu użyciu danych do logowania i ochrony
danych użytkownika przed dostępem ze strony nieupoważnionych osób.
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Na przykład możemy użyć plików cookies zawierających podpisane
cyfrowo i zaszyfrowane rekordy użytkownika i/lub daty i godziny
logowania. Połączenie tych dwóch rodzajów plików cookies umożliwia
nam zablokowanie wielu typów ataków, takich jak próby kradzieży
danych w formularzach, które wypełniają Państwo na stronach
internetowych.
Pliki cookies zabezpieczeń ustawione przez firmę CNH Industrial
Nazwa pliku cookie

Cel

.ASPXAUTH &
ASP.NET_SessionId

Pliki cookies sesji służące do uwierzytelniania
użytkownika końcowego (uwierzytelnienie oparte
na formularzu).
Plik cookie uwierzytelniania (w przypadku sesji)
oraz plik cookie zwiększający bezpieczeństwo
uwierzytelniania (poprzez wykorzystywanie plików
cookies do stałego użytkowania)

Pliki cookies
optymalizujące
działanie

Pliki cookies optymalizujące działanie używane są w witrynach CNH
Industrial do celów wewnętrznych i pomagają nam udoskonalić działanie
naszej strony i zwiększyć komfort użytkownika. Informacje dostarczane
przez pliki cookies pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy
korzystają z witryn internetowych CNH Industrial, dzięki czemu możemy
zoptymalizować sposób prezentowania treści na stronach. Umożliwiają
nam one również testowanie różnych pomysłów projektu i układu
poszczególnych stron, takich jak strona główna grupy CNH Industrial.
Realizację takich usług powierzamy z reguły niezależnym firmom
prowadzącym pomiary i badania; w takim przypadku te pliki cookies
mogą być ustawione przez firmę zewnętrzną (pliki cookies osób trzecich).
Pliki cookies optymalizujące działanie ustawione przez firmę CNH
Industrial
Nazwa pliku cookie

Reklama
behawioralna online

Cel

Witryny internetowe grupy CNH Industrial z funkcjami reklamowymi
dostosowane są do poszczególnych użytkowników. Korzystamy z plików
cookies, aby określić, jakie reklamy będą najstosowniejsze w oparciu o
miejsca, w których wyświetlają Państwo nasze strony internetowe oraz
geolokalizację Państwa adresu IP. W poniższej tabeli znajdują się linki do
mechanizmów wyboru poszczególnych partnerów świadczących usługi.
Mogą Państwo zdecydować, czy zezwolić na ustawienie tych plików
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cookies w konfiguracji, czy też nie. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z
plików poszczególnych organizacji, prosimy o skorzystanie z poniższych
linków.
Pliki cookies reklamy behawioralnej online
Nazwa pliku cookie

Cel

Pliki cookies osób trzecich i treści wbudowane
Pliki cookies osób trzecich
Korzystamy z usług pewnej liczby firm zewnętrznych, które mogą również ustawiać pliki cookies na
swoich witrynach internetowych w swoim imieniu, aby obsługiwać funkcje naszych witryn
internetowych (na przykład Flickr, YouTube, Facebook itp.). Grupa CNH Industrial nie kontroluje
rozpowszechniania tych plików cookies. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat
powinni Państwo sprawdzić witryny internetowe poszczególnych osób trzecich.
Pliki cookies osób trzecich zostały przedstawione na poniższej liście wraz informacjami, w jaki
sposób można zrezygnować z ich otrzymywania.
Pliki cookies osób
trzecich

Na stronach internetowych z tymi treściami wbudowanymi mogą się
pojawiać pliki cookies pochodzące z tych witryn internetowych.
Analogicznie, gdy używają Państwo jednego z przycisków współdzielenia
na stronie internetowej CNH Industrial, serwis, za pośrednictwem którego
współdzieli się daną treść, może ustawić plik cookie. Grupa CNH
Industrial nie kontroluje rozpowszechniania tych plików cookies, a to
narzędzie nie zablokuje plików cookie pochodzących z takich witryn. W
celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat powinni Państwo
sprawdzić witrynę internetową danej osoby trzeciej.
Mogą Państwo zdecydować, czy zezwolić na ustawienie tych plików
cookies w konfiguracji, czy też nie. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z
plików poszczególnych organizacji, prosimy o skorzystanie z poniższych
linków.
Pliki cookies osób trzecich
Nazwa pliku cookie

Linki osób trzecich

__utma

http://www.google.it/intl/it/analytics/

__utmb

http://www.google.it/intl/it/analytics/

__utmc

http://www.google.it/intl/it/analytics/

__utmt

http://www.google.it/intl/it/analytics/

__utmz

http://www.google.it/intl/it/analytics/

_ga

http://www.google.it/intl/it/analytics/

_gat

http://www.google.it/intl/it/analytics/
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__unam

http://www.shareThis.com

__stid

http://www.shareThis.com

__stdstillery

http://www.shareThis.com

__uset

http://www.shareThis.com

__stgmap

http://www.shareThis.com

__stamap

http://www.shareThis.com

__stacxiommap

http://www.shareThis.com

__stdlxmap

http://www.shareThis.com

Treści wbudowane
Na stronach internetowych grupy CNH Industrial zobaczą Państwo również wbudowane przyciski
"współdzielenia"; umożliwiają one użytkownikom łatwe współdzielenie zasobów ze znajomymi za
pośrednictwem kilku popularnych portali społecznościowych. Gdy używają Państwo jednego z
przycisków współdzielenia, serwis, za pośrednictwem którego współdzieli się daną treść, może
ustawić plik cookie. Również w tym przypadku grupa CNH Industrial nie kontroluje
rozpowszechniania tych plików cookies.
Ujawnianie informacji
Nie sprzedajemy informacji zbieranych przez nasze pliki cookie, ani nie ujawniamy informacji
osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane przez prawo (na przykład
organom rządowym lub organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa).
Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, jakie pliki cookies są ustawione na Państwa urządzeniu przez
witrynę CNH Industrial, mogą Państwo znaleźć stosowne instrukcje w punkcie Pliki cookies osób
trzecich.
Marketing behawioralny
Technologia marketingu behawioralnego oferuje użytkownikom i reklamodawcom bardziej
wartościowe i cenniejsze doświadczenie poprzez publikowanie reklam i treści, które są ważniejsze
i bardziej interesujące z punktu widzenia danego użytkownika.
System, z którego korzystamy, oparty jest na zasadzie "marketingu behawioralnego", który
korzysta z plików cookies, aby uzyskać informacje ogólne o stronach naszych witryn, które
Państwo odwiedzają. Taki plik cookie może również sprawdzać adresy IP w celu dodania
informacji ogólnych dotyczących kraju, miasta lub regionu, w którym się Państwo znajdują wraz z
nazwą Państwa domeny (np. organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa ( np. Państwa
dostawcy usług internetowych). Ta informacja umożliwia grupowanie użytkownika z innymi
osobami o podobnych zainteresowaniach i przypisanie go do "segmentu rynku". Możemy wówczas
wyświetlać reklamy, które naszym zdaniem zainteresują osoby należące do danego segmentu
rynku. Jesteśmy przekonani, iż dzięki temu reklamy są dla Państwa bardziej interesujące i
użyteczne, a nam z kolei pomaga to lepiej wykorzystać witrynę i wkład reklamodawców, co
zwiększa nasze możliwości inwestowania w lepsze zasoby z korzyścią dla wszystkich
użytkowników.
Informacje zagregowane
Pragniemy podkreślić, że nasi dostawcy usług w żadnym wypadku nie będą usiłować
zidentyfikować Państwa indywidualnie, w żadnym momencie nie będziemy wiedzieć, kim Państwo
są lub jakie strony Państwo indywidualnie przeglądają - nasze działania ograniczają się do
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zwykłego agregowania istotnych informacji w celu stworzenia segmentów rynku składających się z
grup osób. Nasza funkcja "marketingu behawioralnego" na stronie internetowej różni się od
pozostałych form profilowania behawioralnego, gdyż obserwujemy tylko Państwa "podróż" po
witrynie internetowej CNH Industrial, nie wykorzystujemy natomiast danych pochodzących z innych
stron i nie współdzielimy danych z innymi stronami.
1.1

Zarządzanie plikami cookies

Pliki cookies przeglądarki internetowej
Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies, mogą Państwo zmodyfikować ustawienia
swojej przeglądarki internetowej w taki sposób, aby powiadamiała Państwa ona za każdym razem,
gdy przesyłane są do niej pliki cookies lub by je w ogóle odrzucała. Mogą Państwo również usunąć
pliki cookies, które zostały już ustawione.
Jeżeli pragną Państwo ograniczyć lub zablokować pliki cookies przeglądarki internetowej
ustawione na Państwa urządzeniu, mogą to Państwo uczynić za pośrednictwem ustawień
przeglądarki; szczegółowe instrukcje na ten temat dostępne są w funkcji pomocy przeglądarki.
Alternatywnym rozwiązaniem jest odwiedzenie strony internetowej www.aboutcookies.org
zawierającej obszerne informacje na ten temat, obejmujące szeroki wachlarz przeglądarek
internetowych.
Większość witryn CNH Industrial bezproblemowo działa bez plików cookies, jednak jeżeli
zdecydują się Państwo na ich wyłączenie, stracą Państwo dostęp do pewnych opcji i funkcji. Na
przykład nie będą Państwo w stanie ustawić prognozy pogody dla wybranego przez siebie miasta.
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