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Polityka dotycząca plików cookies 

Niniejsza polityka została zaktualizowana w dniu 25.05.2020. 

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie do odróżniania jej użytkowników. Dzięki temu 
możemy zapewnić Państwu spersonalizowany odbiór podczas przeglądania naszej strony internetowej 
oraz ją ulepszać. Kontynuując przeglądanie tej witryny wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików 
cookie.  

W jaki sposób niniejsza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie? 

Czym jest plik cookie? 

Plik cookie to mały plik zawierający litery i cyfry, który przechowujemy w przeglądarce lub na dysku 
twardym Państwa komputera. Pliki cookie zawierają informacje przesyłane na dysk twardy Państwa 
komputera. Nie zawierają one żadnych informacji umożliwiających identyfikację.  
 
Do czego wykorzystujemy pliki cookie? 

1. Ulepszanie naszej witryny internetowej 

Korzystamy z plików cookie wyłącznie w celach statystycznych, tj. monitorujemy, ilu indywidualnych 
użytkowników odwiedza naszą witrynę internetową i jak często. Gromadzimy anonimowe dane 
wskazujące, które z naszych stron są najczęściej odwiedzane, jaki rodzaj użytkowników je odwiedza 
oraz z których krajów pochodzą użytkownicy. Dzięki temu możemy zobaczyć, które treści są najbardziej 
popularne. Aby to zrobić, korzystamy z narzędzia analitycznego Adobe Analytics. 

2. Odpowiednie ukierunkowanie i dopasowanie naszych reklam online 

Od czasu do czasu możemy zamieszczać reklamy na innych witrynach internetowych, aby promować 
niniejszą stronę. Partnerzy reklamowi, z których usług korzystamy mogą używać reklam, które w ich 
opinii, będą dla Państwa najbardziej interesujące. Jest to określane na podstawie informacji zebranych 
z odwiedzin tej oraz innych witryn internetowych (informacje te są anonimowe, tj. nie obejmują imienia 
i nazwiska, adresu, adresu e-mail ani numeru telefonu). 

Aby uzyskać takie informacje, nasz partner reklamowy może umieścić plik cookie na Państwa 
komputerze. Ponadto, aby zidentyfikować, czy jesteście Państwo częścią grupy docelowej, nasi 
partnerzy, korzystając z plików cookie pozostawionych przez niniejszą witrynę internetową mogą 
stwierdzić, że wcześniej ją Państwo odwiedzili (tzw. retargeting). 

Reklamowe pliki cookie są zwykle określane jako „pliki cookie stron trzecich”, ponieważ reklamy i 
śledzenie są realizowane przez „stronę trzecią”. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego rodzaju internetowych reklam behawioralnych, plików 
cookie i sposobu wyłączania tej funkcji, należy przejść na stronę  
https://www.youronlinechoices.com/pl/. 

Jakie pliki cookie wykorzystujemy? 

• Niezbędne pliki cookie: są to pliki cookie, które są wymagane do działania naszej witryny 
internetowej. Obejmują one np. pliki cookie, które umożliwiają zalogowanie się do bezpiecznych 
obszarów naszej witryny internetowej bądź korzystanie z koszyka lub usług e-fakturowania. 

• Analityczne pliki cookie/pliki cookie śledzące wyniki: pozwalają rozpoznawać i liczyć 
odwiedzających nas użytkowników oraz śledzić, w jaki sposób użytkownicy poruszają się w naszej 
witrynie internetowej. Pomagają nam poprawić sposób działania naszej witryny internetowej, na 
przykład poprzez upewnienie się, że użytkownicy znajdują informacje, których szukają. 

• Funkcjonalne pliki cookie: służą do rozpoznawania użytkownika powracającego do naszej 
witryny internetowej. Dzięki temu możemy spersonalizować naszą treść, powitać Państwa po 
imieniu oraz zapamiętać Państwa preferencje (np. wybór języka lub regionu). 

• Pliki cookie służące do targetowania: te pliki cookie rejestrują Państwa wizytę w naszej witrynie 
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internetowej, odwiedzane strony i łącza, z których Państwo korzystają. Wykorzystamy te 
informacje, aby nasza witryna internetowa oraz wyświetlane w niej reklamy były lepiej 
dopasowane do Państwa zainteresowań. W tym celu możemy również udostępniać te informacje 
stronom trzecim. 

• Sesyjne pliki cookie: są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do 
czasu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookie są niezbędne, 
aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie. 

• Stałe pliki cookie: ułatwiają korzystanie z często odwiedzanych witryn (np. zapewniają 
optymalną nawigację, zapamiętują układ treści, etc.). Te informacje są przechowywane w pamięci 
przeglądarki przez dłuższy okres. Okres ten zależy od wyboru, którego można dokonać w 
ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookie pozwala na przekazywanie informacji na serwer za 
każdym razem, gdy odwiedzana jest dana witryna internetowa. 

Więcej informacji na temat poszczególnych rodzajów plików cookie, które wykorzystujemy oraz celów, 
do których je wykorzystujemy można znaleźć w poniższej tabeli: 

 
Nazwa pliku cookie Typ Strona trzecia  Cel Jak długo są 

przechowywane? 
user 
 
Rejestrowane dane:  
Nieujawnione 

Niezbędne Własne Służy do przechowywania 
unikalnych danych 
użytkownika.  

Sesyjne pliki cookies 

AMCV_####@Adobe
Org 
 
Rejestrowane dane: 
Unikalny identyfikator 
użytkownika 
wykorzystywany 
przez Experience 
Cloud Solutions. 

Analityczne Adobe Ten plik cookie służy do 
identyfikacji unikalnego 
użytkownika.  

Stałe pliki cookies , 2 
lata od ustawienia 

AMCVS_####@Adob
eOrg 
 
Rejestrowane dane: 
 “1” 

Analityczne Adobe Ten plik cookie służy jako 
znacznik wskazujący, że 
sesja została rozpoczęta. 
 

Sesyjne pliki cookies 

s_cc 
 
Rejestrowane dane: 
 “True” 

Analityczne Adobe Ten plik cookie jest 
ustawiany i odczytywany 
przez kod JavaScript, w 
celu ustalenia, czy pliki 
cookie są włączone w 
przeglądarce. 

Sesyjne pliki cookies 

s_ips 
 
Rejestrowane dane:  
Nieujawnione 

Analityczne Adobe Ten plik cookie 
przechowuje informacje 
jaki procent witryny został 
wyświetlony. 

Sesyjne pliki cookies 

s_pltp 
 
Rejestrowane dane: 
Nazwa strony 

Analityczne Adobe Ten plik cookie 
przechowuje informacje o 
nazwie witryny której czas 
ładowania jest 
rejestrowany przez plik 
cookie s_plt. 
 

Sesyjne pliki cookies 
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s_plt 
 
Rejestrowane dane: 
Czas w sekundach 

Analityczne Adobe Ten plik cookie 
przechowuje informacje o 
czasie ładowania witryny 
w sekundach. 

Sesyjne pliki cookies 

s_ppv 
 
Rejestrowane dane:  
Nieujawnione 

Analityczne Adobe Ten plik cookie 
przechowuje informacje 
jaki procent witryny został 
wyświetlony. 

Sesyjne pliki cookies 

s_sq 
 
Rejestrowane dane:  
Nieujawnione 

Analityczne Adobe Przechowuje informacje o 
poprzednim linku 
klikniętym w witrynie przez 
użytkownika. 

Sesyjne pliki cookies 

s_tp 
 
Rejestrowane dane:  
Nieujawnione 

Analityczne Adobe Ten plik cookie 
przechowuje informacje 
jaki procent witryny został 
wyświetlony. 

Sesyjne pliki cookies 

 
Jak zarządzać plikami cookie? 
 

Ustawienia przeglądarki 

Ustawienia większości przeglądarek mogą zostać zmienione tak, aby uniemożliwić komputerowi 
akceptowanie plików cookie. Może to jednak oznaczać, że niektóre funkcje niniejszej witryny 
internetowej (i innych witryn internetowych) nie będą działać prawidłowo, co może ograniczyć komfort 
użytkowania. 

Ustawienia te są zwykle dostępne w menu przeglądarki „opcje” lub „preferencje”. Aby zrozumieć te 
ustawienia, pomocne mogą być łącza podane poniżej. Opcjonalnie można skorzystać z opcji „Pomoc” 
w przeglądarce, gdzie znajduje się więcej informacji. 

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer 

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Firefox 

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome 

Wyłączanie plików cookie stron trzecich 

Aby zapobiec umieszczaniu plików cookie stron trzecich w przeglądarce, możecie Państwo przejść do 
odpowiedniej witryny internetowej strony trzeciej i dowiedzieć się więcej o ich polityce prywatności i 
sposobie rezygnacji z ich analitycznych plików cookie, klikając następujące łącze: 

Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html 

Inne przydatne łącza 

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o plikach cookie i ich szerszym użyciu, możecie Państwo 
skorzystać z następujących łączy: 

Wszystko o plikach cookie 

Organizacja IAB (Internet Advertising Bureau) udostępniła następującą witrynę internetową w celu 
udzielenia informacji dotyczących prywatności w odniesieniu do reklam internetowych: 

Przewodnik po plikach cookie  

 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.allaboutcookies.org/
https://www.youronlinechoices.com/pl/

