
       
 

    

 

Nasi Partnerzy 
- pliki cookies i inne podobne technologie podmiotów trzecich 

 
ClickMeeting oraz jego dostawcy korzystają na stronach WWW ClickMeeting (w Serwisie oraz 
Usługach) z plików cookies oraz podobnych technologii (m.in. Session Storage, Local Storage, 
IndexedDB). 
 
Poniżej przedstawiamy listę dostawców usług i rozwiązań technologicznych używanych w 
Serwisie lub Usłudze, które korzystają z plików cookies i podobnych technologii.  
 
W politykach prywatności dostawców znajdziesz informację dot. zasad, zakresu i celów 
zbierania oraz przetwarzania danych, a także informacje jak wyłączyć domyślne ustawienia 
ich usług i korzystanie z technologii podobnych do cookies. Zalecamy zapoznanie się z 
politykami prywatności naszych dostawców usług. 

 
USŁUGA WWW POLITYKA PRYWATNOŚCI 

BidSwitch http://www.bidswitch.com/  http://www.bidswitch.com/privacy-policy/  

Bing https://www.bing.com  https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement  

CasaleMedia http://www.casalemedia.com/  http://www.casalemedia.com  

Facebook https://facebook.com/  https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation  

Google https://www.google.com  https://policies.google.com/privacy?hl=pl 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl  
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl  

HotJar https://www.hotjar.com  https://www.hotjar.com/privacy  

LinkedIN https://www.linkedin.com  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-
home-privacy-policy  

LiveChat https://www.livechat.com/  https://www.livechat.com/legal/privacy-policy/  

OmniConvert https://www.omniconvert.com/  https://www.omniconvert.com/privacy-security/  

OpenX https://www.openx.com/  https://www.openx.com/legal/privacy-policy/  

OutBrain https://www.outbrain.com/  https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy  

RubiconProject https://rubiconproject.com/  https://rubiconproject.com/privacy-policy/  

PubMatic https://pubmatic.com/  https://pubmatic.com/legal/privacy-policy/  

TradeTracker https://tradetracker.com/  https://tradetracker.com/privacy-policy/  

Twitter https://twitter.com  https://twitter.com/en/privacy  

Yahoo https://www.yahoo.com  https://www.verizonmedia.com/policies/us/en/verizonmedia/privacy/
index.html  

YouTube https://www.youtube.com/  https://policies.google.com/privacy  

G2 https://www.g2.com/  https://www.g2.com/static/privacy  

Userpilot https://userpilot.com  https://userpilot.com/privacy-policy  

Trustpilot https://www.trustpilot.com/  https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms  

Verizon https://www.verizonmedia.com/  https://www.verizonmedia.com/policies/us/en/verizonmedia/privacy/
index.html  

Xandr  https://www.xandr.com/  https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/  

 
Powyższa lista może ulegać zmianie w zależności od tego, z kim ClickMeeting zdecyduje się 
nawiązać lub rozwiązać współpracę. 
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Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat niektórych z wyżej 
wymienionych usług i technologii, z których korzystamy. 
 
 
USŁUGA, 

NARZĘDZIE 
CEL UŻYCIA DODATKOWE 

INFORMACJE 
Google –  
Google Analytics 

Służy do analizowania ruchu na Stronie i w Usługach. Monitoruje 
aktywność przeglądania w celach statystycznych. Łączy historię 
Twojej przeglądarki z Twoim kontem Google, jeśli wyrazisz na to 
zgodę. 

Ustawienia prywatności w 
Google Analytics 
Dodatek do przeglądarki 
blokujący Google Analytics 

Google –  
Google Signals 

Narzędzie dostępne w ramach Google Analytics. Służy do 
analizowania Twojego zachowania w celu dostarczenia Ci 
spersonalizowanych reklam, o ile wyrazisz na to zgodę w swoim 
koncie Google. Zbiera od użytkowników Google dane z różnych 
urządzeń wykorzystywanych przez te osoby. 

 

Google –  
Google Optimize 

Narzędzie dostępne w ramach Google Analytics. Służy do 
analizowania różnych wariantów naszego Serwisu i Usług, aby 
uczynić je bardziej przyjaznymi dla użytkowników oraz do 
badania reakcji Użytkowników na wprowadzane zmiany. 

 

Google –  
Google Ads 

Służy do wyświetlania naszego Serwisu w przestrzeni reklamowej 
Google oraz do przeprowadzania kampanii marketingowych, w 
tym do remarketingu. 

Zarządzanie Google Ads 
Używanie przez Google 
cookies i innych technologii 
w celach reklamowych   
Blokowanie Google Ads 

Google –  
Google Tag 
Manager 

Służy do rozmieszczania i zarządzania tagami w naszym 
Serwisie i w ramach naszych Usług. 

 

Google –  
Google 
reCAPTCHA 

Służy do rozróżnienia czy o dostęp do naszego Serwisu lub Usług 
prosi człowiek, czy komputer. Używane tylko przy niektórych 
formularzach rejestracyjnych i kontaktowych.  

 

Google – 
YouTube 

Służy do osadzania treści wideo w naszym Serwisie i w ramach 
naszych Usług, a także do transmisji wydarzeń online.  

 

Facebook – 
Facebook Pixels 

Służy do zarządzania reklamami i do kierowania do Ciebie 
spersonalizowanych reklam na Facebook’u, a także do działań 
remarketingowych.  

Używanie przez Facebook 
cookies i innych technologii  

Facebook – 
wtyczki 
społecznościowe 
i inne narzędzia 

Umożliwiają dostęp do naszego profilu w mediach 
społecznościowych oraz udostępnianie na nim informacji za 
pośrednictwem Twojego profilu. Pozwalają dostawcy usług 
łączyć dane zebrane podczas korzystania z naszego Serwisu lub 
Usług z Twoim kontem w sieci społecznościowej, o ile wyrazisz 
na to zgodę. 

 

LinkedIn – 
wtyczki 
społecznościowe 
i inne narzędzia 

Umożliwiają dostęp do naszego profilu w mediach 
społecznościowych oraz udostępnianie na nim informacji za 
pośrednictwem Twojego profilu. Pozwalają dostawcy usług 
łączyć dane zebrane podczas korzystania z naszego Serwisu lub 
Usług z Twoim kontem w sieci społecznościowej, o ile wyrazisz 
na to zgodę. 

Używanie przez LinkedIn 
cookies i innych technologii 

Twitter – wtyczki 
społecznościowe 
i inne narzędzia 

Umożliwiają dostęp do naszego profilu w mediach 
społecznościowych oraz udostępnianie na nim informacji za 
pośrednictwem Twojego profilu. Pozwalają dostawcy usług 
łączyć dane zebrane podczas korzystania z naszego Serwisu lub 
Usług z Twoim kontem w sieci społecznościowej, o ile wyrazisz 
na to zgodę. 

Używanie przez Twitter 
cookies i innych technologii 
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