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1. Czym są pliki cookie? 

Pliki cookie to dane przechowywane w formie plików tekstowych na komputerze 

użytkownika w trakcie przeglądania sieci. Same w sobie, pliki cookie są nieszkodliwymi 

plikami tekstowymi, przechowywanymi lokalnie, które można łatwo odczytać i usunąć. 

Dzięki plikom cookie, strona może łatwo „zapamiętać” działania użytkownika przez 

dłuższy okres. 

2. Rodzaje plików cookie  
Pliki cookie można zaklasyfikować według ich długości życia oraz strony, do której 

przynależą. Pliki cookie dzielone wedle ich długości życia to: 

• Pliki cookie sesji, które są tymczasowe i usuwane z chwilą, gdy użytkownik 

zamyka przeglądarkę; 

• Pliki cookie stałe pozostają na komputerze na długo po zakończeniu sesji. 

Pliki cookie ze względu na stronę, z której pochodzą to: 

• Pliki cookie domyślne, które należą do przeglądanej strony np. pliki cookie, 

dzięki którym można zidentyfikować użytkownika, gdy ten się loguje; 

• Pliki cookie stron trzecich należą do innych stron niż odwiedzana strona, np. 

pliki cookie śledzenia reklam.  

3. Pliki cookie na naszej stronie  

Korzystamy z plików cookie, by zabezpieczyć działania inwestycyjne i usprawnić 

korzystanie z naszej strony. Pliki cookie używane przez nas nie zawierają żadnych 

danych osobowych ani danych rachunku lub informacji o haśle. Służą one wyłącznie 

temu, by rozpoznać, że żądanie ze strony pochodzi od zalogowanego użytkownika. 

Korzystamy z następujących rodzajów plików cookie: 

Niezbędne pliki cookie  

Dzięki niezbędnym plikom cookie można korzystać ze stron internetowych, włączają 

one podstawowe funkcje, takie jak nawigowanie po stronie, żądanie usług i dostęp do 

bezpiecznych obszarów strony. Strona nie może sprawnie funkcjonować bez tych 

plików cookie. Te pliki cookie nie przechowują danych osobowych. 

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, 

jeżeli jest to konieczne, by strona mogła działać. W przypadku innych plików cookie, 

potrzebujemy zgody użytkownika. 
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Wydajnościowe pliki cookie  

Wydajnościowe pliki cookie zbierają informacje na temat tego, jak użytkownik 

korzysta ze strony, jakie podstrony odwiedza i jakie napotkał błędy. Te pliki cookie 

pozwalają nam zliczać liczbę wizyt i źródło ruchu, abyśmy mogli ocenić i udoskonalić 

funkcjonalność naszej strony. Dzięki nim wiemy, które strony są najbardziej popularne, 

a które najmniej i wiemy, jak użytkownicy poruszają się po stronach. Te pliki cookie 

nie przechowują danych osobowych. 

Funkcjonalne pliki cookie 

Funkcjonalne pliki cookie pozwalają stronie zapamiętać i zapisać informacje o 

wyborach dokonanych przez użytkownika. Pozwalają nam również dostosować stronę 

do jego potrzeb. Te pliki cookie nie przechowują danych osobowych. 

Reklamowe pliki cookie 

Te pliki zapisuje nasza strona za pośrednictwem partnerów reklamowych, na przykład 

DoubleClick od Google. Mogą one być wykorzystywane, by zbudować profil 

zainteresowań użytkownika i pokazywać mu stosowne reklamy na innych stronach. 

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na te pliki cookie, liczba reklam nie zmieni się, za 

to mogą one okazać się nieadekwatne do zainteresowań użytkownika. Zapis tych 

plików jest domyślnie ustawiony na włączony, ale można zarządzać ustawieniami na 

stronach Personalizacja reklam Google i/lub Twoje wybory online. 

Możemy również udostępnić informacje o wykorzystaniu strony przez użytkowników 

uznanym agencjom reklamowym, by lepiej dostosować nasze reklamy na takiej stronie 

lub innych stronach. W tym celu znaczniki pikselowe (znane również jako czyste gify 

lub sygnały nawigacyjne) mogą zostać wykorzystane, by zapisać strony odwiedzane 

przez klienta. Informacje zbierane przez agencję reklamową za pośrednictwem 

znaczników pikselowych nie pozwalają na identyfikację osób. 

Pliki cookie stron trzecich  

Pliki cookie stron trzecich należą do spółek, z którymi współpracujemy w ramach 

działań marketingowych. Strony trzecie, z usług których korzystamy, i cel śledzenia 

przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

https://adssettings.google.com/
http://www.youronlinechoices.com/ie
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Typ  Strona 

trzecia 

Opis Data 

wygaśnięcia  

Mechanizm rezygnacji 

Analiza Google 

Analytics 

Analiza ruchu na 

stronie 

2 lata Za pośrednictwem przeglądarki. 

Analiza DoubleClick   30 dni http://www.youronlinechoices.com/ie/your-

ad-choices  

Wydajność Visual Web 

Optimizer 

Oprogramowanie 

do testów A/B, 

którego 

używamy, by 

testować różne 

wersje strony, by 

dowiedzieć się, 

która działa 

najskuteczniej.  

Od 100 dni 

do 10 lat

  

Za pośrednictwem przeglądarki. 

 

Te pliki cookie stron trzecich mają na celu zmierzyć skuteczność i wydajność naszych 

reklam Pay Per Click, a także wyświetlają reklamy na portalach stron trzecich. Mimo 

że zbierają one dane użytkowników, zapewniliśmy, że zbierane informacje będą 

poddawane anonimizacji. 

Pliki cookie stron trzecich: 

1. Mierzą skuteczność naszych działań reklamowych; 

2. Dostarczają informacji naszym partnerom na temat wizyt użytkownika na 

stronie; 

3. Zbierają informacje, które mogą zostać wykorzystane, by wyświetlać reklamy 

na innych portalach stron trzecich; 

4. Wyświetlają dostosowane reklamy na portalach stron trzecich; 

Nie możemy zapewnić, że lista plików cookie stron trzecich podana powyżej jest 

aktualna, ale dołożymy starań, by aktualizować naszą politykę plików cookie w 

przypadku zmian. 

4. Działania, które może podjąć użytkownik 

Jeżeli klient chce zablokować pliki cookie, może to zrobić za pośrednictwem ustawień 

przeglądarki. Można usunąć pliki cookie znajdujące się na komputerze, a w 

http://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices
http://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices
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ustawieniach przeglądarki można uniemożliwić ich dalsze zapisywanie. Więcej 

informacji znajduje się na stronie pomocy danej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, 

że wyłączenie plików cookie może negatywnie wpłynąć na korzystanie z usług. 

Więcej informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookie w odniesieniu do 

plików cookie stron trzecich znajduje się na stronie www.allaboutcookies.org. Jeżeli 

użytkownik ma wątpliwości co do ustawień dotyczących plików cookie stron trzecich 

pochodzących od reklamodawców, może je wyłączyć na 

stronie http://www.youronlinechoices.com. 

 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/ie/

