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ZASADY DOTYCZĄCE OBSŁUGI CIASTECZEK
Open Life TU Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208), ul. Przyokopowa 33, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania
prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.openlife.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane  
są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron
Open Life. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do innych podmiotów bądź osób trzecich.

gROMADZENIE DANYCH
§ 1 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera.
Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane 
zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
1. Czas nadejścia zapytania,
2. Rozmiar odpowiedzi,
3. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Open Life
6. Nastąpiło przez odnośnik,
7. Informacje o przeglądarce użytkownika,
8. System operacyjny stacji klienta.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

MECHANIZM COOkIEs NA stRONIE INtERNEtOwEj OpENlIfE.pl:
§ 2 

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, a dane
śledzenia nawigacji tworzą jedynie zbiorcze statystyki i tym samym nie są przypisywane do konkretnych użytkowników. Pliki
Cookies stosowane w serwisie Open Life nie przechowują informacji identyfikacyjnych zebranych od użytkowników.

plIkI COOkIEs wYkORZYstYwANE DlA pOsZCZEgólNYCH sERwIsów OpEN lIfE
§ 3 

Dla poszczególnych serwisw Open Life wykorzystujemynastepujące pliki Cookies: 
1. starttime - Monitorowanie wydajności (zastosowanie: systemowe).
2. cookieinfo - Potwierdzenie zaakceptowania mechanizmu obsługi ciasteczek (zastosowanie: systemowe).
3. pHpsEssID - Utrzymanie i przekazanie identyfikatora sesji (zastosowanie: bezpieczeństwo).
4. closearchive - Informacja o archiwalnej stronie www (zastosowanie: systemowe).

CElE wYkORZYstANIA plIków COOkIEs ZEwNĘtRZNYCH pRZEZ ADMINIstARtORA
§ 4 

1. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujcych celach:
1) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics  

(administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
2) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: 

Google AdSense (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

ODNOśNIkI DO INNYCH stRON
§ 5 

Strona openlife.pl zawiera odnośniki do innych stron www poza domeną openlife.pl. Nie możemy ponosić odpowiedzialnościza 
zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się 
z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony www.openlife.pl.

ZMIANY
§ 6 

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności.
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Zycie S.A. każdorazowo przed dokonaniem zmia-
ny niniejszej polityki prywatności zamieści stosowną informację w serwisie internetowym openlife.pl


