
POLITYKA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIE 
 
 

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIE? 
 
Plik cookie to niewielki zbiór danych, o którego przechowywanie na Pana/Pani komputerze lub urządzeniu 
mobilnym witryna internetowa prosi Pana/Pani przeglądarkę. Plik cookie umożliwia witrynie internetowej 
„zapamiętanie” Pana/Pani działań lub preferencji w czasie. 
 
Większość przeglądarek obsługuje pliki cookie, ale użytkownicy mogą ustawić swoje przeglądarki w taki 
sposób, aby je odrzucały, i mogą je usuwać w dowolnym momencie. 

 
2. NASZE PLIKI COOKIE 
 
W celu obsługi tej witryny internetowej możemy korzystać z plików cookie, aby pomóc Panu/Pani w 
skuteczniejszej nawigacji po naszej witrynie oraz w celu identyfikacji powracających użytkowników. 
 
Rodzaje plików cookie: 
 

• niezbędne; 
• statystyczne; 
• marketingowe. 

 
3. PLIKI COOKIE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 
Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych i ikony mediów 
społecznościowych podmiotów zewnętrznych. Po kliknięciu witryny internetowej podmiotu 
zewnętrznego i/lub ikony sieci społecznościowej podmiotu zewnętrznego, przekierowującej Pana/Panią 
na tę witrynę internetową lub witrynę internetową sieci społecznościowej, otrzyma Pan/Pani pliki cookie 
podmiotu zewnętrznego z odpowiedniej witryny internetowej.  

Nasza witryna internetowa wykorzystuje następujące pliki cookie podmiotów zewnętrznych: 
 

Nazwa Pochodzenie Cel Termin 
ważności 

Łącze do Polityki dotyczącej 
wykorzystania plików cookie 

podmiotu zewnętrznego 

__cfduid serwer WWW 

Wykorzystywany przez sieć 
dostarczania treści, Cloudflare, do 
identyfikacji zaufanego ruchu w 
witrynie internetowej. 

1 rok https://www.cloudflare.com/
en-gb/privacypolicy/ 

has_js /misc/drupal.js Rejestruje, czy użytkownik aktywował 
JavaScript w przeglądarce. Sesyjny  

_ga 

Numer 
źródłowej 
pozycji strony 
110-116 

Rejestruje wyjątkowy identyfikator 
wykorzystywany do generowania 
danych statystycznych dotyczących 
sposobu korzystania z witryny 
internetowej przez odwiedzającego. 

2 lata 
https://developers.google.co
m/analytics/devguides/collect
ion/analyticsjs/cookie-usage 

_gat 

Numer 
źródłowej 
pozycji strony 
110-116 

Wykorzystywany przez Google Analytics 
do ograniczenia liczby żądań 1 dzień 

https://developers.google.co
m/analytics/devguides/collect
ion/analyticsjs/cookie-usage 

_gid 

Numer 
źródłowej 
pozycji strony 
110-116 

Rejestruje unikalny identyfikator 
wykorzystywany do generowania 
danych statystycznych dotyczących 
sposobu korzystania z witryny 
internetowej przez odwiedzającego. 

1 dzień 
https://developers.google.co
m/analytics/devguides/collect
ion/analyticsjs/cookie-usage 
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collect 

Numer 
źródłowej 
pozycji strony 
110-116 

Służy do przesyłania do Google Analytics 
danych dotyczących urządzenia i 
zachowania odwiedzającego. Śledzi 
odwiedzających na różnych 
urządzeniach i w różnych kanałach 
marketingowych. 

Sesyjny 
https://developers.google.co
m/analytics/devguides/collect
ion/analyticsjs/cookie-usage 

_fbp 

Znacznik 
skryptu, numer 
źródłowej 
pozycji strony 
126 

Wykorzystywany przez Facebook do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych, takich jak licytacja w 
czasie rzeczywistym od zewnętrznych 
reklamodawców. 

3 miesiące https://developers.facebook.c
om/docs/privacy/ 

_hjInclude
dInSample 

Znacznik 
skryptu, numer 
źródłowej 
pozycji strony 
143 

Stwierdza, czy nawigacja użytkownika 
powinna zostać zarejestrowana w 
określonym statycznym wypełniaczu. 

Sesyjny https://www.hotjar.com/legal
/policies/privacy 

fr 

Znacznik 
skryptu, numer 
źródłowej 
pozycji strony 
126 

Wykorzystywany przez Facebook do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych, takich jak licytacja w 
czasie rzeczywistym od zewnętrznych 
reklamodawców. 

3 miesiące https://developers.facebook.c
om/docs/privacy/ 

tr 

Znacznik 
skryptu, numer 
źródłowej 
pozycji strony 
126 

Wykorzystywany przez Facebook do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych, takich jak licytacja w 
czasie rzeczywistym od zewnętrznych 
reklamodawców. 

Sesyjny https://developers.facebook.c
om/docs/privacy/ 

vuid 

Ramka IFrame, 
numer 
źródłowej 
pozycji strony 
396 

Zbiera dane dotyczące odwiedzin 
użytkownika w witrynie internetowej, 
np. które strony zostały przeczytane.  

2 lata https://vimeo.com/privacy 

 

4. W JAKI SPOSÓB MOŻNA KONTROLOWAĆ PLIKI COOKIE? 
 
Pana/Pani przeglądarka może zostać ustawiona w sposób umożliwiający kontrolę nad akceptacją lub 
odrzuceniem plików cookie oraz tak, aby otrzymywać powiadomienie za każdym razem, gdy plik cookie 
zostanie do Pana/Pani wysłany. Może Pan/Pani usunąć pliki cookie z dysku twardego (lub wyłączyć 
zapisywanie plików cookie w przyszłości) w dowolnym momencie. Może Pan/Pani korzystać z tej witryny 
internetowej, nawet w przypadku gdy Pana/Pani przeglądarka nie jest ustawiona tak, aby akceptować 
pliki cookie. 
 
W poniższej witrynie internetowej można znaleźć wyczerpujące informacje dotyczące sposobu kontroli 
plików cookie w szerokiej gamie wiodących przeglądarek wykorzystywanych na komputerach 
stacjonarnych: www.aboutcookies.org.  

Należy pamiętać, że w przypadku gdy nie zaakceptuje Pan/Pani naszych plików cookie, może Pan/Pani nie 
być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji oprogramowania swojej przeglądarki lub naszej witryny 
internetowej. 

 
5. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE DOTYCZĄCEJ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW 

COOKIE 
 
Na tej stronie opublikujemy wszelkie zaktualizowane wersje polityki dotyczącej wykorzystywania plików 
cookie.  
 
 
Ostatnią weryfikację i aktualizację niniejszej polityki przeprowadzono w lipcu 2019 r. 
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