Polityka Deutsche Bank Polska S.A. dotycz ca plików cookies („Polityka Plików Cookies”)
Ze wzgl du na znaczenie ochrony danych oraz spoczywaj cych na nas obowi zkach zachowania przejrzysto ci pragniemy udzieli poni szych
informacji na temat plików cookies u ywanych w serwisach www i w systemach bankowo ci internetowej (dalej „Serwisy”) Deutsche Bank Polska S.A.
z siedzib przy ulicy Lecha Kaczy skiego 26, 00-609 Warszawa (dalej „Bank”).
***
Najwa niejsze informacje zawarte w niniejszej Polityce:
a) Bank wykorzystuje cookies w asne oraz cookies zewn trzne; lista plików cookies stosowanych przez Bank dost pna jest w punkcie 14 poni ej;
b) dane zawarte w plikach cookies mog by powi zane z mo liwym do zidentyfikowania U ytkownikiem Serwisów, a zatem stanowi dane
osobowe;
c) Bank wykorzystuje pliki cookies do ró nych celów, w tym przede wszystkim celów marketingowych i reklamowych, w tym umo liwienia
wy wietlania reklam oraz tre ci w Serwisie dostosowanych do preferencji konkretnego U ytkownika, a tak e tworzenia analiz i statystyk
dotycz cych korzystania z Serwisów; wi cej o celach korzystania z cookies mo na przeczyta w punkcie 5 poni ej;
d) w oparciu o dane pochodz ce z plików cookies Bank dostosowuje tre Serwisów i reklam wy wietlanych U ytkownikom w Serwisach oraz - we
wspó pracy z partnerami Banku - na zewn trznych stronach internetowych; wi cej o profilowaniu i targetowaniu mo na przeczyta w punkcie 9
poni ej;
e) instrukcja dotycz ca blokowania lub ograniczania plików cookies dost pna jest w punkcie 11 poni ej.
***
1. Za pomoc technologii cookies Bank zbiera o U ytkownikach jedynie anonimowe dane statystyczne, nie pozwalaj ce na identyfikacj osoby.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny adnych informacji, za wyj tkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies zapisywane przez
Serwisy Banku co do zasady nie zawieraj danych osobowych. Jedyn informacj o U ytkowniku jest adres IP, z którego U ytkownik czy si z
Serwisem, jednak bez polaczenia z innymi danymi sam adres IP nie pozwala na identyfikacj osoby.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowi dane informatyczne, w szczególno ci pliki tekstowe, które najcz ciej zawieraj nazw strony internetowej,
z której pochodz , czas przechowywania ich na urz dzeniu ko cowym oraz unikalny numer. Pliki cookies przechowywane na urz dzeniu ko cowym
ytkownika Serwisu pozwalaj na odczytanie informacji w nich zawartych przez Serwisy Banku.
3. Podmiotem zamieszczaj cym na urz dzeniu ko cowym u ywanym przez U ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj cym do nich dost p jest
operator Serwisu, tj. Bank, czyli Deutsche Bank Polska S.A. z siedzib przy ulicy Lecha Kaczy skiego 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w S dzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy KRS pod numerem 0000022493, NIP 676-01-07-416, REGON 350526107, kapita
zak adowy 2 691 449 384 z (op acony w ca ci).
Dodatkowe informacje zwi zane z procesem przetwarzania danych:
a) adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych:
db.IODO@db.com,
b) adres korespondencyjny Inspektora Ochrony Danych:
ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków,
Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych U ytkownik ma prawo do z enia a skargi
do w ciwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urz du Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane zawarte w plikach cookies Bank pozyskuje:
a) w sposób automatyczny po rednio od U ytkowników Serwisu – obserwuj c ich aktywno w Serwisach (cookies w asne) oraz
b) od podmiotów wspó pracuj cych z Bankiem i podmiotów wiadcz cych us ugi marketingowe oraz reklamowe dla Banku, takich jak agencje
marketingowe i reklamowe, serwisy internetowe oraz podmioty obs uguj ce media spo eczno ciowe (dalej „Partnerzy”); lista Partnerów
Banku znajduje si w punkcie 14 (cookies zewn trzne).
5. Pliki cookies wykorzystywane s przez Bank w celach:
a) dostosowania zawarto ci (w tym obs ugi reklam) Serwisów Banku do preferencji U ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych; w szczególno ci pliki te pozwalaj rozpozna urz dzenie U ytkownika Serwisu i odpowiednio wy wietli tre ci na stronie
internetowej, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk i monitorowania aktywno ci U ytkowników, które pomagaj zrozumie mi dzy innymi: w jaki sposób U ytkownicy Serwisu
korzystaj ze stron internetowych, jakie podstrony Serwisu s przez nich odwiedzane najcz ciej oraz ile czasu sp dzaj na nich U ytkownicy,
co umo liwia ulepszanie ich struktury i zawarto ci,
c) utrzymanie sesji U ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi ki której U ytkownik nie musi na ka dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa
loginu i has a,
d) rozliczania si z Partnerami w ramach realizowanych dzia
marketingowych; oznacza to, e Bank weryfikuje skuteczno dzia
marketingowych Partnerów w oparciu o liczb U ytkowników, którzy wyrazili zainteresowanie produktami Banku na skutek prowadzonych
przez nich dzia marketingowych,
e) wykrywania nadu , takich jak: nadu ycia fraudowe, wykorzystanie botów oraz potencjalne naruszenia bezpiecze stwa Serwisów Banku,
Deutsche Bank Polska Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie, ul. Lecha Kaczy skiego 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w S dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru
dowego pod nr 0000022493. Wysoko kapita u zak adowego: 2 691 449 384 z (kapita op acony w ca ci), NIP: 676-01-07-416. www.deutschebank.pl
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W przypadku pyta dotycz cych Polityki prosimy o kontakt na adres: info.db@db.com.

f) ograniczenia inwazyjno ci reklam emitowanych U ytkownikom na zewn trznych serwisach internetowych przez optymalizacje formy i liczby
wy wietlanych reklam - przyk adowo poprzez odnotowanie faktu, e U ytkownik nie wyrazi zainteresowania danym produktem Banku,
w nast pstwie czego dana reklama nie zostanie mu wy wietlona ponownie.
Uwaga: powy sze dotyczy tak e systemów bankowo ci internetowej: db easyNET, db powerNET, db Makler oraz db WEB Faktor, dla których
konieczne jest zaakceptowanie plików cookies, pochodz cych z tych systemów. Pliki cookies stosowane w ww. systemach wykorzystywane s
w celu ustanowienia i utrzymania sesji U ytkownika. Niezak ócone korzystanie z ww. systemów mo liwe jest jedynie z udzia em plików cookies.
6. W ramach Serwisu stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, których czas przechowywania na urz dzeniu ko cowym U ytkownika
zale y od jego typu:
a) „sesyjne” (session cookies) - s plikami tymczasowymi, które przechowywane s tylko wtedy, kiedy U ytkownik ma dost p do Serwisu Banku,
czyli do czasu wy czenia oprogramowania (zamkni cia przegl darki internetowej),
b) „sta e” (persistent cookies) – s plikami trwa ymi, które pozostaj przez okre lony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usuni cia przez U ytkownika na urz dzeniu ko cowym.
7. W ramach formy przeznaczenia Serwisu stosowane s tak e nast puj ce rodzaje plików cookies:
a) „niezb dne” pliki cookies, umo liwiaj ce korzystanie z us ug dost pnych w ramach Serwisów Banku, np. uwierzytelniaj ce pliki cookies
wykorzystywane do us ug wymagaj cych uwierzytelniania w ramach Serwisu w tym m.in. utrzymania sesji w trakcie logowania i korzystania
z systemu bankowo ci internetowej,
b) pliki cookies, s
ce do zapewnienia bezpiecze stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu
w zakresie uwierzytelniania w ramach
Serwisów Banku,
c) „wydajno ciowe” pliki cookies, umo liwiaj ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów Banku, jak równie
mierzenia efektywno ci realizowanych dzia
marketingowych w internecie w tym. m.in. w programach i sieciach partnerskich i innych
stronach Partnerów,
d) „reklamowe” pliki cookies, umo liwiaj ce dostarczanie U ytkownikom tre ci reklamowych dostosowanych do ich zainteresowa , w tym
równie do profilowania reklam wy wietlanych na zewn trznych serwisach internetowych i rozliczania si z Partnerami, za okre lone
konwersje (akcje wykonane przez u ytkownika, który dotar do serwisu za pomoc reklamy) realizowane przez u ytkowników na serwisach
Banku i innych serwisach zewn trznych.
Je li nie b
Pa stwo usatysfakcjonowani reakcj Banku, istnieje równie mo liwo z enia skargi do w ciwego organu ochrony danych
osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urz du Ochrony Danych Osobowych.
8. W wielu przypadkach oprogramowanie s
ce do przegl dania stron internetowych (przegl darka internetowa) domy lnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urz dzeniu ko cowym u ywanym przez U ytkownika. ytkownicy Serwisu mog samodzielnie dokona
zmiany ustawie dotycz cych plików cookies, czyli mog odmówi lub udzieli zgody na zainstalowanie i wykorzystanie tzw. ciasteczek. Ustawienia
te mog zosta zmienione w szczególno ci w taki sposób, aby blokowa automatyczn obs ug plików cookies w ustawieniach przegl darki
internetowej b
informowa o ich ka dorazowym zamieszczeniu w urz dzeniu u ywanym przez U ytkownika Serwisów Banku. Szczegó owe
informacje o mo liwo ci i sposobach obs ugi plików cookies dost pne s w ustawieniach oprogramowania (przegl darki internetowej).
9. Stosowanie „niezb dnych” plików cookies jest wymagane do wykonania umowy dotycz cej korzystania z Serwisu. Stosowanie pozosta ych plików
cookies nie jest niezb dne do wykonania umowy dotycz cej korzystania z Serwisu, lecz przyczynia si do zwi kszenia wygody U ytkowników,
lepszego dzia ania Serwisu oraz bardziej skutecznego dostosowywania reklam i tre ci Serwisów do ich preferencji. Ograniczenie stosowania
plików cookies mo e wp yn na niektóre funkcjonalno ci dost pne na stronach internetowych Serwisu oraz jako korzystania z Serwisu, a tak e
spowodowa wy wietlanie si reklam niedostosowanych do konkretnego U ytkownika.
10. Wi cej informacji na temat plików cookies dost pnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przegl darki internetowej oraz na stronie przygotowanej
przez Zwi zek Pracodawców Bran y Internetowej IAB Polska: www.wszystkoociasteczkach.pl.
11. Opis blokowania lub ograniczenia plików cookies w przyk adowych przegl darkach s zamieszczone w poni szych linkach:
Mozilla Firefox
Link do instrukcji zarz dzania plikami cookies: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome
Link do instrukcji zarz dzania plikami cookies:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&ref_topic=3421433
Microsoft Internet Explorer
Link do instrukcji zarz dzania plikami cookies: http://support2.microsoft.com/kb/278835/pl
Opera
Link do instrukcji zarz dzania plikami cookies: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Google
https://adssettings.google.com/authenticated
Facebook
https://m.facebook.com/policies/cookies/ oraz https://m.facebook.com/ads/preferences/edit/
13. Niniejsza Polityka zosta a zaktualizowana w dniu 17.09.2018. Wszelkie zmiany zapisów Polityki b
og aszane poprzez zmian niniejszego tekstu.
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12. W przypadku plików cookies wykorzystywanych do prowadzenia dzia
reklamowych, gdzie wykorzystywana jest technologia Google oraz
Facebook, zasady wyra enia lub odwo ania przez u ytkownika zgody na profilowanie, zamieszczone s w poni szych linkach:

14. Pliki cookies w asne i Partnerów zapisywane przez nasze Serwisy:
Czas

_dc_gtm_UA-#

Sesyjne

_gid

Sesyjne

_ga

2 lata

_gat

Sesyjne

collect

Sesyjne

_utma

2 lata

_utmb

Sesyjne

_utmc

Sesyjne

_utmz

6 miesi cy

_gac_UA-#

3 miesi ce

_gat_UA-#

Sesyjne

_gat_rollupTracker

Sesyjne

IDE

12 miesi cy

FLC

12 miesi cy

DSID

14 dni

test_cookie

Sesyjne

PREF

2 lata

NID

6 miesi cy

SNID

6 miesi cy

AID
DSID

Zapisane przez

Google Analytics to bezp atne narz dzie analityczne Google,
które pomaga nam zrozumie , jak u ytkownicy korzystaj z
naszej strony internetowej.
Google Analytics gromadzi informacje anonimowo, bez
identyfikacji poszczególnych u ytkowników.
Google Analytics (domena:
deutschebank.pl)

Doubleclick (domena:
doubleclick.net)

6 miesi cy
6 miesi cy
6 miesi cy

uap, uap2

30 dni

dctraffic, dcmedium, dcsource

30 dni

Google Analytics wykorzystuje w asny zestaw plików cookie
do ledzenia interakcji odwiedzaj cych. Pliki te s
wykorzystywane do przechowywania informacji takich jak:
czas wizyty, sk d pochodzi ruch i które podstrony u ytkownicy
przegl daj .
Dzi ki tym informacjom jeste my
w stanie ci gle ulepsza nasz stron internetow , aby jak
najlepiej odpowiada a wymaganiom i gustom naszych
Klientów.

Google u ywa tych plików cookie, by móc personalizowa
reklamy
w swoich serwisach (np.
w wyszukiwarce Google) – zw aszcza wtedy, gdy u ytkownik
nie jest zalogowany na swoje konto Google.
Pliki cookie s równie u ywane do wy wietlania reklam poza
stronami Google. Ich g ówny reklamowy plik cookie nazywa
si „IDE” i jest zapisywany w przegl darkach pod domen
doubleclick.net.

Google (domena: google.pl)

TAID

Cel

Sales&More (domena:
deutschebank.pl)

Cookie „AID”, „DSID” i „TAID”, dzi ki którym istnieje
mo liwo powi zania dzia ania u ytkownika na ró nych
urz dzeniach, je li wcze niej zalogowa si na konto Google na
jednym z nich. Pozwala na to koordynowanie reklamy
wy wietlanej na ró nych urz dzeniach
i prowadzenie pomiaru zdarze prowadz cych do konwersji.
Cookie zapisuj ce parametr sieci afiliacyjnej
Cookie przechowuje informacje
o ródle ruchu z jakiego przyszed u ytkownik
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Czas

smsessioncount

30 dni

smsession

Sesyjne

Zapisane przez

Cel
Cookie zapisuj ce ilo

sesji u ytkownika na stronie

userId, TRADEDOUBLER

30 dni

W tym ciasteczku jest zapisywany unikalny identyfikator
ytkownika nadany przez system mierz cy pochodzenie
ród a reklamy.
Ciasteczko ustawiane tylko w momencie przyj cia na stron
Banku z innego serwisu uczestnicz cego
w kampanii reklamowej.

smaffid, AFFID

30 dni

W tym ciasteczku jest przekazywany identyfikator partnera
(witryny) z której u ytkownik trafi do serwisu

gclid

30 dni

W tym cookie jest przekazywany parametr, który jest
dodawany do adresu ko cowego reklamy po klikni ciu przez
ytkownika.
Parametr wykorzystywany w kampaniach AdWords.

rollupUserId,
rollupUserIdSent

539 dni

Cookies zapisuj informacje id u ytkownika na przestrzeni
domen

Landing

30 dni

Cookie zapisuje informacje olanding page

ust

13 dni

statid

3 lata

gwpVisits

30 dni

JSSESSIONID

Sesyjne

BDseg

3 lata

bc_prof

3 miesi ce

bc_trace

3 miesi ce

fr

3 miesi ce

tr

Sesyjne

GWP
(domena: wp.pl oraz px.wp.pl)

Grupa Wirtualna Polska wykorzystuje pliki cookies do
profilowania u ytkowników oraz jak najdok adniejszemu
dopasowywaniu reklamy do profilu u ytkownika.

businessclick.com
(.ads.businessclick.com)

Businessclick wykorzystuje pliki cookies do profilowania
ytkowników oraz jak najdok adniejszemu
dopasowywaniu reklamy do profilu u ytkownika.

Facebook (domena:
facebook.com)

Facebook wykorzystuje pliki cookies do profilowania
ytkowników oraz jak najdok adniejszemu dopasowywaniu
reklamy do profilu u ytkownika.

HotJar (domena: hotjar.com)

Hotjar to kompleksowe narz dzie do zbierania informacji
o u ytkownikach strony internetowej.
HotJar gromadzi informacje anonimowo, bez identyfikacji
poszczególnych u ytkowników.
Gromadzone dane s wykorzystywane do oszacowania ilo ci
ytkowników na danej stronie internetowej oraz jak
najdok adniejszego odwzorowania ich zachowania na stronie
internetowej.

_hjClosedSurveyInvites
_hjIncludedInSample
hjMinimizedTestersWidgets
hjDonePools
hjMinimalizedPools

1 rok

hjDoneTestersWidgets
DBCookies MessageAccepted

360 dni

deutschebank.pl

Cookie zapisuj ce informacj o akceptacji polityki cookies

blocklist

20 lat

dbmakler.pl

Cookie odpowiadaj ce za personalizacj strony „serwis
analityczny” w ramach dbmakler.pl

dbnetBiznesSessionValid

15minut

wnioski.deutschebank.pl

Cookie odpowiadaj ce za utrzymanie sesji wniosku

dbnetSessionValid

15minut

wnioski.deutschebank.pl

Cookie odpowiadaj ce za utrzymanie sesji wniosku

SessionValid

15minut

wnioski.deutschebank.pl

Cookie odpowiadaj ce za utrzymanie sesji wniosku

dbnetPremium2SessionValid

15minut

wnioski.deutschebank.pl

Cookie odpowiadaj ce za utrzymanie sesji wniosku
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