Polityka plików cookie
Co to są pliki cookie i podobne technologie?
Plik cookie to plik tekstowy zapisywany przez serwer internetowy na komputerze lub
urządzeniu mobilnym.A Jego treść może być pobrana i odczytana jedynie przez serwer, który
utworzył dany plik. Pliki cookie są unikatowe dla używanej przeglądarki lub aplikacji
mobilnej. Treść pliku cookie często składa się z identyfikatorów, nazw witryn internetowych
oraz sekwencji liczb i liter.

Niezbędne pliki cookie
Co to są niezbędne pliki cookie i czy można je odrzucić?
Te pliki są niezbędne do działania witryny i nie mogą być wyłączone bez wpływu na
korzystanie z niniejszej witryny. Te pliki cookie są zwykle umieszczane jedynie w odpowiedzi
na konkretne czynności podejmowane przez użytkownika w witrynie. Korzystam z tych
plików cookie, ponieważ uważam, że umożliwienie prawidłowego działania niniejszej
witryny leży w moim uzasadnionym interesie i moich użytkowników.
Dlaczego używam niezbędnych plików cookie?
Zwykle używam tych plików do realizacji konkretnej funkcji witryny, np. zapamiętania
zaakceptowania przez użytkownika treści Polityki Prywatności.
Jakie dane są zbierane i wykorzystywane przez niezbędne pliki cookie?
Niezbędne pliki cookie nie zbierają i nie wykorzystują danych osobowych.
Jak długo przechowuje te dane?
Niezbędne pliki cookie to zwykle pliki cookie sesji, które przechowują dane jedynie przez czas
wizyty użytkownika w witrynie, ale jeśli plik cookie obsługuje funkcję zapamiętania Twojej
akceptacji Polityki Prywatności, dane są przechowywane dłużej, aby zapamiętać Cię podczas
kolejnych wizyt.

Analityczne pliki cookie
Co to są analityczne pliki cookie i czy można je odrzucić?
Te pliki cookie, znane również jako „wydajnościowe pliki cookie”, „pomiarowe pliki cookie”
lub „statystyczne pliki cookie”, pozwalają mi zliczać wizyty i źródła odwiedzin, dzięki czemu
mogę mierzyć i poprawiać wydajność mojej witryny. Pomagają mi wiedzieć, które strony są
najpopularniejsze i najmniej popularne, oraz sprawdzają, w jaki sposób użytkownicy
poruszają się po witrynie.
Używam plików cookies, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z
moją witryną, na przykład, aby sprawdzić, czy użytkownicy opuszczają pewne strony lub czy
napotykają na nich problemy. Używam plików cookie, ponieważ w uzasadnionym interesie
monitoruję działania i wydajność witryny. Zmieniając swoje ustawienia plików cookies.

Dlaczego używam analitycznych plików cookie?
Używam analitycznych plików cookie, aby umożliwić wykonywanie pomiarów i analiz.
Dzięki tym plikom cookie możemy uzyskać między innymi następujące informacje:
- jakie witryny użytkownicy odwiedzają przed trafieniem do mojej witryny, na przykład czy
gość trafił bezpośrednio do mojej witryny.
- jakie strony w mojej witrynie są najbardziej i najmniej popularne, ile czasu goście spędzają
na każdej stronie i na każdej części danej strony, jakie łącza i przyciski klikają.
- jakiego urządzenia użytkownik używa do odwiedzania mojej witryny, np. informacje o
marce i modelu, z jakiej przeglądarki i z jakiego systemu operacyjnego korzysta użytkownik.

Jakie dane są zbierane i wykorzystywane przez analityczne pliki cookie?
W plikach cookie z reguły zapisywany jest tylko zakodowany identyfikator. Nie mam
możliwości przeprowadzenia Twojej identyfikacji. Jednak identyfikator ten stanowi odsyłacz
do serwerów analitycznych Google, pozwalając Google na stworzenie profilu określającego
sposób korzystania z witryny przez użytkownika. Dane przeglądarki są przetwarzane
również w wyniku odczytu pliku cookie, w tym dane techniczne urządzenia używanego do
uzyskania dostępu do strony oraz jej lokalizacji.
Nie gromadzę żadnych danych osobowych za pośrednictwem statystycznych plików cookie.
Generalnie otrzymuję tylko zagregowane dane o odwiedzających moja stronę internetową.
Google przetwarza jednak Twoje dane osobowe w celu dostarczenia mi tych zbiorczych
statystyk. Ponadto, ponieważ inne witryny również korzystają z Google Analytics, Google nie
ma tylko profilu tego, jak korzystasz z mojej witryny, ale także jak korzystasz z wielu innych
witryn, które również korzystają z Google Analytics. Google może również powiązać
informacje o plikach cookie z informacjami o koncie, jeśli użytkownik jest zalogowany do
konta Google podczas przeglądania, aby utworzyć jeszcze bardziej szczegółowy profil na
Twój temat. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Google przetwarza twoje dane osobowe,
zapoznaj się z Polityką prywatności Google.
Jak długo przechowuję te dane?
Okres przechowywania analitycznych plików, w zależności od kraju oraz celu danego pliku
cookie, może wynosić do 24 miesięcy. Na przykład niektóre pliki cookie są przechowywane
na urządzeniu tylko podczas wizyty na stronie. Niektóre pliki cookie przechowują informacje
przez 24 godziny, aby zapamiętać Cię jako unikalnego gościa na stronie w tym dniu. Inne
mogą być przechowywane nawet 24 miesiące.
Reklamowe pliki cookie
Te pliki cookie są umieszczane przez moich partnerów reklamowych. Są one wykorzystywane
do stworzenia profilu zainteresowań użytkownika, do wyświetlania odpowiednich reklam w
innych witrynach oraz do umożliwienia polubienia i udostępnienia moich treści w mediach
społecznościowych. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, ale działają w
oparciu o możliwość unikatowej identyfikacji przeglądarki i urządzenia, z których
użytkownik korzysta do przeglądania Internetu. Ponadto inne firmy umieszczające te pliki

cookie mogą skojarzyć dane osobowe użytkownika z przeglądanymi przez niego stronami,
jeśli w czasie przeglądania jest zalogowany do ich usług.

Pliki cookie stosowane w moim serwisie
Poniższa tabela pokazuje jakie pliki stosuję i dlaczego.

Cookie

Nazwa

Cel (niezbędne/analityczne)

Okres retencji

Jak mogę zmienić ustawienia cookie?
Więcej o tym, jak zarządzać plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach dowiesz się
tutaj:
•

Google Chrome

•

Microsoft Edge

•

Mozilla Firefox

•

Microsoft Internet Explorer

•

Opera

•

Apple Safari

Jeśli nie chcesz, aby ciasteczka analityczne Google Analytics były instalowane na Twoim
urządzeniu, odwiedź stronę: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

