
Polityka plików cookie 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Użycie plików cookie ma na celu zapewnienie jak najlepszej 

obsługi naszej strony internetowej poprzez dopasowanie zawartości i reklam do potrzeb 

użytkowników. Pliki cookie umożliwiają także analizę wizyt na naszej stronie internetowej za pomocą 

narzędzia analitycznego Google Analytics. 

 

Co to jest plik „cookie”? 

Cookies („ciasteczka”) są to małe pliki zapisywane na dysku twardym urządzenia użytkownika, które 

zapisują sposób w jaki dany użytkownik porusza się po stronie internetowej (jeżeli wyraził na to zgodę), 

co pozwoli na dostosowanie zawartości witryny w przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie, 

zgodnie z jego preferencjami.  Pliki cookie służą także analizie ruchu na stronie internetowej, 

dokonywanej w celach marketingowych. 

Z plików cookie korzystają prawie wszystkie serwisy internetowe. Pliki te nie mają negatywnego czy 

szkodliwego wpływu na system użytkownika. Sprawdzenie lub zmiana rodzaju cookie, na które 

użytkownik wyraża zgodę, możliwe jest w ustawieniach przeglądarki internetowej 

 

W jakim celu używamy plików cookie? 

Wykorzystujemy pliki cookie w celu: 

 śledzenia wykorzystania serwisu, co pozwoli na zebranie informacji o ruchu na stronie 

internetowej i interakcji 

 zapamiętania preferencji i informacji o użytkowniku, co pozwoli utrzymać sesję użytkownika 

bez konieczności podawaniach takich informacji ponownie. 

 

Dzięki plikom cookie uzyskujemy informacje o schematach i sposobie wykorzystywania naszej witryny, 

które umożliwiają dalszy rozwój i poprawę działającej strony i usług, zgodnie z zapotrzebowaniem 

użytkowników. 

 

Poniższa tabela przedstawia listę wykorzystywanych przez nas plików cookie oraz ich cele: 

Nazwa pliku cookie Rodzaj Pliki sesyjne / stałe Opis 

PHPSESSID Plik sesyjny Plik sesyjny Jeżeli wymagane jest logowanie aby 
uzyskać dostęp do serwisu, pliki 
cookie umożliwiają kolejne 
logowanie bez konieczności 
wpisywania loginu i hasła  

Language_id Plik 
funkcjonalności 

Plik sesyjny Wykorzystywany w celu śledzenia 
użycia strony internetowej. To 
anonimowa identyfikacja, która 
umożliwia rozróżnienie 
użytkowników poprzez platformę 
Google Analytics. Pliki te tracą 
ważność po 24 godzinach. 

 



Nasz serwis internetowy korzysta z narzędzia Google Analytics, które pozwala uzyskać informacje na 

temat popularności różnych treści dostępnych w serwisie lub skuteczności kampanii reklamowych. Aby 

taka analiza była możliwa, pliki cookie zapisywane są na urządzeniu użytkownika. 

Poniższa tabela przedstawia pliki cookie i ich cele: 

Nazwa pliku cookie Rodzaj  Pliki sesyjne / pliki 
stałe 

Opis 

_ga Pliki 
analizujące 
wydajność 

Stałe Wykorzystywane w celu śledzenia 
użycia strony internetowej. To 
anonimowa identyfikacja, która 
umożliwia rozróżnienie 
użytkowników poprzez platformę 
Google Analytics. Pliki te tracą 
ważność po 2 latach 

_gid Pliki 
analizujące 
wydajność 

Sesyjne Wykorzystywane w celu śledzenia 
użycia strony internetowej. To 
anonimowa identyfikacja, która 
umożliwia rozróżnienie 
użytkowników poprzez platformę 
Google Analytics. Pliki te tracą 
ważność po 24 godzinach. 

_gat Pliki 
analizujące 
wydajność 

Stałe Wykorzystywane do filtrowania 
(redukcji częstotliwości) zapytań lub 
wniosków przesyłanych do serwisu 
Google Analytics 

 

Istnieją różne rodzaje plików cookie: 

Własne pliki cookie: są to pliki cookie stworzone na potrzeby danej strony internetowej, którą  

użytkownik odwiedza w danym momencie i rozpoznawalne wyłącznie przez tę stronę 

Pliki cookie osób trzecich: stworzone przez inny serwis niż strona internetowa, którą użytkownik 

odwiedza w danym momencie. Niektóre witryny mogą prezentować zawartość innych serwisów, np. 

serwisów Twitter lub YouTube, które mają własne pliki cookie. Dzieląc się stroną internetową w innym 

serwisie, np. na Twitterze, można zapisać plik cookie w przeglądarce. 

Pliki sesyjne: są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia 

strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Zazwyczaj zapisują one identyfikator 

anonimowej sesji, który umożliwia kolejne przeglądanie strony internetowej bez konieczności 

logowania się do każdej z podstron. Pliki te nie zachowują żadnych informacji z urządzenia 

użytkownika.  

Pliki stałe: są zapisywane w formie pliku na urządzeniu użytkownika, aż do wyłączenia przeglądarki 

internetowej. Korzystamy z plików stałych dla celów Google Analytics i personalizacji (patrz poniżej). 

Niezbędne pliki cookie: są to pliki niezbędne do efektywnego korzystania ze strony internetowej, np. w 

przypadku przesyłania aplikacji o pracę. W związku z tym nie można ich wyłączyć. Bez tych plików, 

usługi dostępne na naszej stronie nie mogłyby być świadczone. Pliki te nie zachowują informacji o 

użytkowniku, które mogłyby być wykorzystane w celach marketingowych lub w celu zapamiętania, 

które ze stron zostały przez użytkownika odwiedzone w Internecie. 



Pliki analizujące wydajność: pliki te umożliwiają nam monitorowanie i poprawę wydajności naszej 

strony internetowej, np. poprzez przeliczenie wizyt, zidentyfikowanie źródeł ruchu czy ustalenie, która 

z części serwisu cieszy się największą popularnością. 

Pliki funkcjonalności: pliki te umożliwiają zapamiętanie wyborów użytkownika (np. loginu, języka, 

regionu, w jakim użytkownik się znajduje) i dopasowane rozwiązania do preferencji użytkownika, np. 

możemy przesłać informacje lub aktualizacje właściwe dla usług, z których korzysta użytkownik. Pliki te 

mogą być także wykorzystane w celu zapamiętania zmian jakie użytkownik naniósł odnośnie rozmiaru 

czcionki, rodzaju czcionki i innych funkcji strony internetowej, które można dostosować do potrzeb 

użytkownika. Mogą one być także wykorzystywane w celu dostarczenia usług, o jakie użytkownik 

wnioskuje, np. w celu uzyskania dostępu do materiału wideo czy możliwości wpisywania komentarzy na 

blogu. Informacje zachowywane przez tego typu pliki cookie są zanonimizowane.  

Pliki służące do personalizacji: pliki te umożliwiają promocję danych cech produktów lub usług, które 

naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika. Są one stałe (zapisane na urządzeniu użytkownika 

przez okres trwania jego rejestracji w serwisie), co oznacza, że w momencie zalogowania się lub 

powrotu na stronę, użytkownik może zobaczyć reklamy produktów lub usług, które mają związek z 

poprzednio przeglądaną informacją. 

 

Jak długo pliki cookie będą przechowywane? 

Niektóre pliki cookie zostają usunięte w momencie zakończenia sesji lub zamknięcia przeglądarki 

internetowej. Inne są bardziej długoterminowe, niektóre zachowane na czas nieokreślony na 

urządzeniu i są wykorzystywane w momencie powrotu użytkownika na stronę internetową. 

 

Jak odrzucić pliki cookie? 

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki  w taki sposób, aby urządzenie każdorazowo 

informowało użytkownika o wysłaniu plików cookie lub blokowało je w przypadku, gdy użytkownik nie 

chce otrzymywać plików, które nie są niezbędne do korzystania z naszego serwisu. Każda z 

przeglądarek jest inna. W związku z tym, należy zapoznać się z menu „Pomocy” przeglądarki w celu 

poznania możliwości zarządzania ustawieniami plików cookie. 

Jeżeli użytkownik zablokuje pliki cookie, niektóre z funkcji strony usprawniające jej funkcjonowanie 

mogą nie działać poprawnie. 

Pliki cookie mogą być zablokowane w dowolnym momencie, nawet jeśli wcześniej użytkownik 

zaakceptował je. 

Więcej informacji na temat plików cookie, z uwzględnieniem informacji na temat ich blokowania, można 

uzyskać w serwisie aboutcookies.org. Serwis także wyczerpująco wyjaśnia jak można je usunąć z 

urządzenia.  

 


