Wykorzystywanie plików cookies
Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologię plików cookies. Pliki cookies
to niewielkie pliki tekstowe, które w ramach wizyty na naszych stronach internetowych są
wysyłane przez nasz serwer internetowy do Twojej przeglądarki i przechowywane przez nią
na Twoim komputerze lub smar onie (tzw. urządzeniu końcowym) w celu późniejszego
wykorzystania.

W jaki sposób przetwarzane są pliki cookies?
Nasza strona internetowa używa plików cookies w następującym zakresie:
▪ transiente cookies (użycie tymczasowe)
▪ persistente cookies (użycie ograniczone czasowo)
▪ third-party cookies (stron trzecich)
ash cookies (użycie trwałe)
▪
Pliki transiente cookies są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się
do nich w szczególności pliki cookies sesyjne. Zapisują one np. ID sesji, za pomocą którego
można przyporządkować różne zapytania z Twojej przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu
Twój komputer może zostać rozpoznany po powrocie na stronę internetową. Sesyjne pliki
cookies są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki.
Pliki persistente cookies są usuwane automatycznie po wyznaczonym czasie, który może się
różnić w zależności od pliku. W każdej chwili można usunąć pliki cookies w ustawieniach
bezpieczeństwa swojej przeglądarki.
Ustawienie przeglądarki można skon gurować zgodnie ze swoimi życzeniami i np. odrzucić
przyjmowanie plików third-party cookies lub wszystkich plików cookies. Zwracamy jednak
uwagę na to, że korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej może nie być wtedy
możliwe.
Wykorzystywane pliki ash cookies nie są pobierane przez przeglądarkę, lecz przez wtyczkę
Flash. Zapisują one niezbędne dane niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają daty
automatycznego wygaśnięcia. Jeżeli nie chcesz przetwarzania plików ash cookies, musisz
zainstalować odpowiednią wtyczkę, np. „Be er Privacy” dla przeglądarki Mozilla Firefox lub
Adobe Flash Killer Cookie dla Google Chrome.
Nie gromadzimy ani nie zapisujemy w tym kontekście danych osobowych w plikach cookies.
Nie stosujemy również technik łączących informacje generowane przez pliki cookies z danymi
użytkownika.
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Polityka cookies

Analityka internetowa
Jest dla nas ważne, aby nasza strona internetowa była zaprojektowana jak najbardziej
optymalnie i aby była atrakcyjna dla odwiedzających. Używamy „naszych cookies”, oraz
„cookies podmiotów zewnętrznych”, aby gromadzić statystyki oraz dane użytkowników w
formie zagregowanej oraz indywidualnej. Korzystamy z narzędzi analitycznych, dzięki którym
optymalizujemy naszą witrynę by dopasowywać jej funkcjonalność i zawartość w sposób
interesujący dla odwiedzających. Używamy do tego uznanych technologii, które są niżej
opisane.

Śledzenie konwersji Google Ads
Jako klient Google Ads wykorzystujemy również funkcję śledzenia konwersji Google,
dodatkową usługę analityczną Google Inc. Jeżeli poprzez ogłoszenie reklamowe w Google
(Ads - reklama nad wynikami / obok wyników wyszukiwania w Google) tra sz do naszej
witryny, Google ustawi na Twoim komputerze plik cookie, tzw. plik cookie konwersji.
Ten plik cookie nie służy do osobistej identy kacji użytkownika, lecz umożliwia nam
zestawienie przekierowań do naszej strony internetowej poprzez ogłoszenia reklamowe
Google i wynikające z nich preferencje dotyczące oferowanych przez nas usług.
Dla tych plików cookies Google nie oferuje obecnie opcji rezygnacji z plików cookies (optout). Zapisywanie pliku cookie konwersji można dezaktywować przez odpowiednie
ustawienie przeglądarki lub użycie dodatkowych wtyczek do przeglądarki.
Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google Ads znajduje się na stronie:
h ps://support.google.com/google-ads/answer/1722022?hl=de&ref_topic=3119146
Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5,
Ireland.
Więcej informacji na temat ochrony danych w Google Inc. znajduje się na stronie: h ps://
policies.google.com/privacy
Google Tag Manger
Google Tag Manager jest narzędziem do osadzania i wywoływania tagów, które z kolei mogą
zbierać dane, przy czym nie ma on dostępu do tych danych. Jeśli został wyłączony na
poziomie domeny lub pliku cookie, pozostanie on wyłączony dla wszystkich znaczników
śledzenia zaimplementowanych w Google Tag Manager.
Google Analy cs
Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analy cs, usługi analityki
internetowej Google. Google Analy cs wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na
Twoim komputerze i umożliwiają nam analizę korzystania ze stron internetowych.
Generowane przez pliki cookies informacje na temat korzystania z naszych stron
internetowych są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam
przechowywane. Dzięki anonimizacji IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w
innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym
Twój adres IP jest skracany przez Google przed przesłaniem. W celu dokonania analizy
korzystania z naszej strony internetowej, Google wykorzystuje te informacje, aby sporządzać
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raporty na temat aktywności na stronach internetowych i aby świadczyć usługi związane z
użytkowaniem stron internetowych i internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w
ramach Google Analy cs nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Można uniemożliwić
zapisywanie plików cookies przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki.
Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5,
Ireland.
Więcej informacji na temat ochrony danych w Google Inc. znajduje się na stronie: h ps://
www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Co zrobić, gdy nie chcesz byśmy przetwarzali pliki
cookies ?
W każdym momencie możesz zdecydować czy pliki mają być przetwarzane – to
Twoja decyzja. Możesz samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące cookies jakie są
przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i jakie uzyskują do niego dostęp.
Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarek
internetowych z których korzystasz lub konfigurując usługi w ustawieniach cookies na
naszej witrynie.
Poniżej opisujemy sposób dokonywania ustawień w przykładowych przeglądarkach.
Pamiętaj, iż w przypadku modyfikacji sposobu ustawień obsługi cookies przez
producenta / dostawcę przeglądarki, sposób dokonywania ustawień może się różnić
od niżej opisanego.
Obsługa plików cookies w przeglądarce Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści >
Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
Obsługa plików cookies w przeglądarce Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
Obsługa plików cookies w przeglądarce Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
Obsługa plików cookies w przeglądarce Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
Obsługa plików cookies w przeglądarce Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
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Przetwarzane cookies w naszej witrynie internetowej
Pliki cookies niezbędne
Nzwa pliku cookie
Wygasa
Cel pliku cookie:

-

sid
29 dni
Zapewniają dostosowanie zawartość strony
internetowej do parametrów urządzenia
użytkownika

Pliki cookies statystyczne
Statystyczne pliki cookie pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w
interakcje ze stronami internetowymi, anonimowe statystyki odwiedzin na naszych stronach
internetowych wykorzystujemy by ulepszać strukturę i zawartość strony.
Nazwa pliku cookie
- _ga
Wygasa
- 2 lata
Cel pliku cookie:
- Rejestruje unikalny identy kator, który służy
do generowania danych statystycznych
dotyczących sposobu korzystania z witryny
przez użytkownika
Nazwa pliku cookie
- _gat
Wygasa
- 1 dzień
Cel pliku cookie:
- Używany przez Google Analy cs dla ustalania
wskaźnika zapytań do strony
Nazwa pliku cookie
- _gid
Wygasa
- 1 dzień
Cel pliku cookie:
- Rejestruje unikalny identy kator, który służy
do generowania danych statystycznych
dotyczących sposobu korzystania z witryny
przez użytkownika.
Nazwa pliku cookie
- _pll_language
Wygasa
- 1 rok
Cel pliku cookie:
- Plik cookie służy do określania preferowanego
języka przez użytkownika i jeżeli jest to
możliwe odpowiednio ustawia język na stronie
internetowej.
Pliki cookies marke ngowe
Marke ngowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających na naszej stronie internetowej.
Chodzi o to, aby prezentować i ulepszać treści, które są trafne i angażujące dla konkretnego
użytkownika, a przez to bardziej wartościowe.
Nazwa pliku cookie
- ads/ga-audiences
Wygasa
- po zamknięciu sesji
Cel pliku cookie:
- U ży wa ny p r zez G o o g l e A d Wo rd s d o
ponownego angażowania odwiedzających na
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Nazwa pliku cookie
Wygasa
Cel pliku cookie:

-

podstawie zachowań użytkowników w
Internecie na różnych stronach internetowych
retarge ng
po zamknięciu sesji
Rejestruje zachowanie użytkownika i
nawigację w witrynie oraz wszelkie interakcje
z a k t y w ny m i ka m p a n i a m i . S ł u ż y d o
optymalizacji reklamy i skutecznego
przekierowywania.
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