INFORMACJA FIRMY HOWMET AEROSPACE NA TEMAT PLIKÓW COOKIE
Niniejsza witryna internetowa jest jedną z kilku witryn internetowych („Witryna/Witryny”), które ma i
obsługuje firma Howmet Aerospace Inc. (razem z podmiotami stowarzyszonymi i zależnymi „Howmet
Aerospace”, „my” lub „nas”). Prosimy użytkowników o zapoznanie się z niniejszą Polityką w sprawie plików
cookie i podobnych technologii („Polityka w sprawie plików cookie”), aby dowiedzieli się, w jaki sposób
wykorzystujemy pliki cookie, internetowe sygnały nawigacyjne i technologie śledzenia, w jaki sposób
udostępniamy pozyskane dzięki nim informacje oraz w jaki sposób użytkownik może kontrolować lub zarządzać
swoją zgodą na zbieranie danych przy użyciu tych technologii.
Niniejsza Polityka w sprawie plików cookie stanowi integralną część naszej polityki prywatności.
Definicje pojęć pisanych wielkimi literami, których nie ma w niniejszym dokumencie, można znaleźć
w polityce prywatności.
Używamy plików cookie i podobnych technologii na następujące sposoby, a także inne, o których użytkownik
jest informowany od czasu do czasu (będące przedmiotem zgody użytkownika, gdy jest to wymagane przez
obowiązujące prawo).
Czym są pliki cookie i podobne technologie?
Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa umieszcza na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie są
używane przez większość witryn internetowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, poznawania sposobów, w jakie
użytkownicy poruszają się po witrynie internetowej i doskonalenia w tym zakresie, lub w celu umożliwienia
korzystania z różnych funkcji. Pliki cookie mogą na przykład umożliwiać witrynie internetowej zapisanie hasła
użytkownika, określenie, czy jest to jego pierwsza wizyta w witrynie internetowej, i śledzenie, jak długo użytkownik
pozostaje na każdej stronie, określenie, czy użytkownik został przeniesiony na witrynę internetową z innej witryny
internetowej, oraz gromadzenie innych tego typu informacji.
Podobne technologie, takie jak internetowe sygnały nawigacyjne czy znaczniki pikselowe, zazwyczaj działają
poprzez wykorzystanie małych plików, na przykład GIF lub PNG, które są otwierane na stronie, w reklamie bądź w
wiadomości e-mail. Żądanie tych plików ze strony serwera ujawnia pewne informacje, takie jak typ przeglądarki,
adres IP itp. Piksele śledzące (czasami określane jako internetowe sygnały nawigacyjne) to elektroniczne znaczniki
z unikalnym identyfikatorem osadzone w witrynach internetowych, reklamach i/lub wiadomościach e-mail, które
służą dostarczaniu informacji o użytkowaniu, takich jak wyświetlenia lub kliknięcia reklam, mierzeniu popularności
Witryn i powiązanych reklam oraz uzyskiwaniu dostępu do plików cookie użytkownika. Tych technologii możemy
również używać do zbierania, analizowania i korelowania z innymi technologiami śledzenia pewnych informacji
związanych z urządzeniami wykorzystywanymi przez użytkownika do uzyskiwania dostępu do Witryn, takich jak
adresy IP, typ i wersja przeglądarki, język przeglądarki, wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory
urządzeń oraz inne informacje o komputerze/-ach i/lub urządzeniu/-ach) mobilnym/-ych, w zakresie udostępnionym
przez urządzenie, system operacyjny lub wybraną konfigurację czy decyzje użytkownika. W niektórych
przypadkach technologie te mogą być wykorzystywane do identyfikacji urządzenia lub przeglądarki użytkownika w
ramach typowego procesu znanego jako „tworzenie odcisków cyfrowych urządzenia”.
Do innych technologii śledzenia należą również obiekty udostępnione lokalnie (znane również jako „pliki cookie
Flash”), pliki cookie HTML lub inne elementy oprogramowania śledzącego, które przechowują dane na urządzeniu
użytkownika w imieniu podmiotów zewnętrznych. Pliki te mogą być instalowane przez przeglądarkę lub inne
elementy oprogramowania na komputerze użytkownika, które są używane przez przeglądarkę. Pliki te mogą być
instalowane przez nas lub przez podmioty zewnętrzne. Aby kontrolować przechowywanie danych przez takie
oprogramowanie, użytkownicy mogą być zmuszeni do zmiany swoich preferencji w samym oprogramowaniu, za
pośrednictwem przeglądarki lub poprzez użycie specjalistycznych dodatków bądź wtyczek.
Jaka jest różnica między sesyjnymi a trwałymi plikami cookie?
Wszystkie pliki cookie mają określony limit czasu przechowywania. Pliki cookie są zazwyczaj klasyfikowane jako
„sesyjne” lub „trwałe”, w zależności od tego, jak długo będą przechowywane. Pliki cookie sesji pozostają w
przeglądarce użytkownika, gdy jest on zalogowany w danej witrynie internetowej i zazwyczaj „wygasają” lub są
usuwane z urządzenia użytkownika w momencie opuszczenia witryny internetowej albo wkrótce po tym, po
zamknięciu przeglądarki lub usunięciu samych plików. Trwałe pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika
przez dłuższy czas, niekiedy bezterminowo, lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Jak te technologie mogą wpłynąć na moją prywatność?
Informacje pochodzące z plików cookie i podobnych technologii mogą być wykorzystywane do zbierania
informacji o działaniach użytkownika w czasie i w różnych witrynach. Informacje mogą być na przykład
agregowane i wykorzystywane do określania wzorców zachowań w witrynie internetowej lub po prostu do
przechowywania preferencji użytkownika. W niektórych przypadkach możemy używać plików cookie i
podobnych technologii do łączenia informacji o przeglądaniu, wyświetlaniu lub innych przypadkach użycia z
pojedynczym urządzeniem, przeglądarką i innymi danymi osobowymi, które mamy na temat użytkownika. Aby
dowiedzieć się więcej o tym, jak pliki cookie i inne technologie śledzenia oraz technologie analityczne są ogólnie
stosowane i jak mogą wpływać na prywatność użytkownika, odwiedź stronę www.allaboutcookies.org i zapoznaj
się z naszą polityką prywatności.
Jakich plików cookie/technologii używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy/udostępniamy?
Używamy plików cookie i podobnych technologii z kilku ważnych powodów. Po pierwsze używamy plików
cookie do celów „niezbędnych” lub „funkcyjnych”, co oznacza, że umożliwiają one działanie różnych funkcji
Witryn. Niektóre inne pliki cookie, „analityczne” lub „wydajnościowe”, oraz podobne technologie śledzą sposób
korzystania z Witryn lub ich działanie oraz sposób, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcje z Witrynami.
Należy pamiętać, że konkretne pliki cookie i technologie, z których korzystamy, mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług analitycznych, którzy używają
narzędzi, takich jak Google Analytics, do poprawiania analityki naszej witryny internetowej. Listę plików
cookie używanych obecnie w naszych Witrynach można znaleźć w menu ustawień przeglądarki. W razie
pytań dotyczących konkretnych plików cookie lub innych technologii można skontaktować się z nami,
korzystając z podanych niżej danych.
W naszych Witrynach generalnie używamy następujących rodzajów plików cookie i podobnych technologii:
Niezbędne i funkcyjne pliki cookie/technologie
Nasze Witryny zazwyczaj wykorzystują pewne pliki cookie, internetowe sygnały nawigacyjne i technologie
śledzenia, które umożliwiają wykonywanie różnych operacji w witrynie internetowej. Na przykład nasze Witryny
na przeglądarki wymagają instalacji niezbędnych plików cookie do utrzymania aktywności sesji lub zapobiegania
wylogowaniu użytkownika z konta. Nasze Witryny na przeglądarki mogą również wymagać instalacji plików
cookie dla różnych funkcji, na przykład jeśli użytkownik chce, aby przeglądarka zapamiętała nazwę użytkownika
lub hasło albo nie wylogowywała użytkownika po zakończeniu sesji. Należy pamiętać, że jeśli przeglądarka nie
akceptuje plików cookie lub użytkownik nie wyrazi na nie zgody, funkcje te mogą nie działać prawidłowo, a
korzystanie z nich może być utrudnione.
Analityczne pliki cookie/technologie
Nasze Witryny wykorzystują pliki cookie, internetowe sygnały nawigacyjne i technologie śledzenia, aby wiedzieć, w
jaki sposób użytkownicy poruszają się po naszych Witrynach i identyfikować treści przeglądane przez
użytkowników. Na przykład kiedy użytkownik po raz pierwszy odwiedza naszą witrynę internetową, nasze Witryny
mogą zainstalować kilka plików cookie sesji, które śledzą, jak długo użytkownik pozostaje na każdej stronie. Nasze
Witryny mogą również instalować trwałe pliki cookie, które pomagają nam śledzić liczbę powracających
odwiedzających oraz badać, w jaki sposób użytkownicy docierają do naszych Witryn. Te pliki cookie, internetowe
sygnały nawigacyjne i technologie śledzenia są generalnie wykorzystywane do poprawiania działania naszych
Witryn oraz badania sposobów, w jakie użytkownicy docierają do naszych Witryn i wchodzą w interakcje z
funkcjami naszych lub innych Witryn.
Te pliki cookie lub technologie mogą być dostarczane lub kontrolowane przez nas albo naszych zaufanych
usługodawców zewnętrznych. Na przykład obecnie współpracujemy z pewnymi dostawcami usług
analitycznych (takimi jak Google) przy analizowaniu korzystania z naszych Witryn. Informacje te mogą być
analizowane zbiorczo przez naszych zewnętrznych dostawców usług lub łączone przez nas z innymi
informacjami, które mamy na temat użytkownika.

Pliki cookie/technologie związane z reklamami i profilowaniem
Nasze Witryny wykorzystują również pliki cookie, internetowe sygnały nawigacyjne i technologie śledzenia do
rozpoznawania, dostosowywania i dostarczania treści oraz reklam za pośrednictwem naszych Witryn. Na przykład
możemy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak reklamodawcy internetowi i giełdy reklam do
obsługi reklam w Internecie i możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług analitycznych do oceny i
dostarczania nam i/lub podmiotom zewnętrznym informacji na temat korzystania z tych reklam w witrynach
internetowych podmiotów zewnętrznych i wyświetlania reklam oraz naszych treści. Do informacji, które zbierają,
należą informacje o wizytach użytkowników w naszej witrynie, dotyczące na przykład odwiedzonych stron. Te
technologie śledzenia podmiotów zewnętrznych mogą informować, optymalizować i obsługiwać reklamy w
oparciu o korzystanie przez użytkownika z Witryn oraz wszelkie informacje demograficzne zebrane podczas
korzystania z Witryn. Na przykład technologie te: zazwyczaj (a) dają wgląd w preferencje i zachowania
użytkownika, aby pomóc w dostarczaniu bardziej odpowiednich reklam i usług dla użytkownika, (b) zapobiegają
wyświetlaniu tych samych reklam zbyt wiele razy i (c) pozwalają badać skuteczność reklam, które zostały
dostarczone do użytkownika.
To zbieranie i profilowanie reklam odbywa się zarówno w naszych Witrynach, jak i w witrynach internetowych
podmiotów zewnętrznych, które uczestniczą w sieci reklamowej, na przykład witrynach internetowych, które
zawierają reklamy dostarczane przez sieć reklamową. Możemy również udostępniać informacje o korzystaniu z
naszych Witryn naszym partnerom reklamowym i analitycznym oraz łączyć dane uzyskiwane dzięki tym
technologiom z innymi informacjami, które mamy na temat użytkownika (na przykład czy jest on nasz ym
gościem, czy też ma konto). Proces ten pomaga nam również śledzić skuteczność naszych działań
marketingowych oraz dowiadywać się więcej na temat produktów i usług, które interesują naszych gości i
klientów. My i dostawcy zewnętrzni wspólnie wykorzystujemy technologie podmiotów zewnętrznych do
badania, w jaki sposób wyświetlenia reklam, przypadki korzystania z Witryn reklamowych oraz interakcje
użytkownika z tymi wyświetleniami reklam i/lub Witrynami reklamowymi są powiązane z wizytami w naszych
Witrynach. Dodatkowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.
Jak mogę usunąć pliki cookie lub wycofać zgodę?
Użytkownik może kontrolować pliki cookie, internetowe sygnały nawigacyjne i technologie śledzenia, a także
wycofać zgodę na zbieranie informacji na kilka sposobów. Po pierwsze wiele przeglądarek pozwala na zmianę
ustawień w taki sposób, aby przeglądarka umożliwiała lub blokowała instalację plików cookie. Użytkownik może
usunąć wszystkie pliki cookie przechowywane przez przeglądarkę za pomocą menu prywatności przeglądarki.
Podmioty zewnętrzne mogą oferować użytkownikowi możliwość wyboru, czy chce, aby jego dane były
zbierane w tym celu, czy też nie. Aby dowiedzieć się więcej albo zrezygnować z usług analitycznych i
marketingowych Google, należy wejść na stronę http://www.google.com/analytics/tos.html Warunki
korzystania z usługi Google Analytics, Google Polityka prywatności lub Rezygnacja z usługi Google Analytics.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zrezygnować z używania plików cookie przez Google, odwiedź stronę
Google Ustawienia reklam w tym miejscu.
Jeśli chcesz podjąć kroki w celu rezygnacji ze śledzenia przez niektórych reklamodawców internetowych,
możesz odwiedzić stronę rezygnacji Digital Advertising Alliance pod adresem
http://www.aboutads.info/choices lub stronę Network Advertising Initiative pod adresem
www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp lub, jeśli znajdujesz się w UE, pod adresem
http://www.youronlinechoices.eu. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości kontroli plików cookie
lub innych opcji do wyboru w Internecie, odwiedź stronę https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Należy pamiętać, że większość nowoczesnych przeglądarek ma funkcję „nie śledź”, która może pomóc chronić
prywatność użytkownika. W przypadku naszych Witryn do zarządzania tym zagadnieniem służy system zgody na
pliki cookie, którego używamy.
Aktualizacje niniejszej Polityki
Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę w sprawie plików cookie. W naszych Witrynach
będziemy zamieszczać najbardziej aktualną wersję niniejszej Polityki w sprawie plików cookie wraz z datą jej
wejścia w życie. Dalsze korzystanie z Witryn oznacza akceptację użytkownika warunków niniejszej Polityki w
sprawie plików cookie.

