
 

POLITYKA COOKIES SERWISU CARDINA.PL 

 

§ 1 Pliki cookies  

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych Cardina Sp. z o.o. 
stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym 
użytkownika, które to serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego 
urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub 
tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w 
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 
użytkownika serwisów internetowych Cardina Sp. z o.o. Cookies zazwyczaj zawierają 
nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na 
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  

§ 2 Działanie plików cookies.  

1. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane 
na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na 
wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim 
oprogramowania.  

2. Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację 
Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy 
wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą 
aktywności w Serwisie.  

§ 3 Rodzaje plików cookies oraz cele w jakich to używane są pliki cookies 

1. Pliki cookies przetwarzane przez Cardina zawierają:  

a) dane pozwalające na identyfikację sesji przeglądarki internetowej – adres 
IP komputera, szczegóły konfiguracji systemu operacyjnego i przeglądarki 
użytkownika.  

b) śledzenie podmiotów partnerskich – nadanie unikatowego adresu URL  

c) informacje wydajnościowe i analityczne – liczba użytkowników, ich 
przybliżona lokalizacja (w oparciu o adres IP), odwiedzane strony oraz 
podstrony  

d) informacje dot. sposobu nawigowania po stronie Serwisu – czas odwiedzin 
Serwisu, sekwencja wybieranych strony, sposób poruszania kursorem w 
obrębie Serwisu, sposób  

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:  

a) Prawidłowego funkcjonowania zawartości stron serwisów internetowych 
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;  

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy 
serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 
struktury i zawartości, w tym przy użyciu narzędzi udostępnionych przez 
platformę Google Analytics.  



c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), 
dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie 
wpisywać loginu i hasła,  

d) oceny efektywności kampanii marketingowych poprzez narzędzia 
udostępnione w ramach platformy Google Analytics i Google Adsense. 

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:  

a) sesyjne – pliki te są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na 
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia 
Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);  

b) stałe – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym 
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do 
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  

 

§ 3 Wykorzystywane pliki cookies 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:  

Niezbędne pliki cookies- umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 
Serwisu oraz zapewniające bezpieczeństwo Serwisu. Bez ich zastosowania strona nie 
będzie w stanie prawidłowo działać, lub też niektóre elementy strony nie będą mogły być 
prawidłowo wyświetlane. 

Lista niezbędnych plików cookies wykorzystywanych przez Serwis: 

Nazwa pliku 
cookie 

Przeznaczenie i zawartość Okres przechowywania pliku 
cookie 

PHPSESSID podstawowy plik cookie, którego 
zadaniem jest przechowywanie 
informacji o wizytach w serwisie co 
umożliwia prawidłowe działanie 
funkcji strony internetowej. 

Na czas sesji 

 

Analityczne pliki cookies- umożliwiające zbieranie informacji o użytkownikach serwisu 
w zakresie sposobu korzystania ze strony internetowej dla celów analitycznych. Serwis 
korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych 
udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli 
plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia 
witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje o 
polityce prywatności usługi Google Analytics można uzyskać pod adresem: 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

Analityczne pliki cookies, nie są przy tym niezbędne dla korzystania z Serwisu. 
Korzystanie z powyższych plików cookies zawsze oparte będzie o uzyskaną uprzednio 
zgodę Użytkownika. W każdej chwili możliwe jest również wycofanie zgody na 
wykorzystanie analitycznych plików cookies. 

 

 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites


Nazwa pliku 
cookie 

Przeznaczenie i zawartość Okres przechowywania pliku 
cookie 

_GA plik cookie Google Analytics 
używany do odróżnienia unikalnych 
użytkowników zawierający losowo 
wygenerowany numeru jako 
identyfikator danego klienta. Plik ten 
ma celu przechowywanie informacji 
o wizytach użytkownika w Serwisie 
dla celów analitycznych.  

2 lata 

_GID plik cookie Google Analytics 
używany do wyróżnienia 
unikalnego użytkownika oraz w celu 
analizy zachowania użytkownika w 
Serwisie 

24 godziny 

 

Funkcjonalne pliki cookies-  pliki cookies używane w celu poprawy jakości 
świadczonych usług, w szczególności poprzez zapewnienie dodatkowych funkcjonalności 
udostępnionego komunikatora Tawk. Informacje o polityce prywatności usługi 
komunikatora Tawk można uzyskać pod adresem: https://www.tawk.to/privacy-policy/ 

Funkcjonalne pliki cookies, nie są przy tym niezbędne dla korzystania z Serwisu. 
Korzystanie z powyższych plików cookies zawsze oparte będzie o uzyskaną uprzednio 
zgodę Użytkownika. W każdej chwili możliwe jest również wycofanie zgody na 
wykorzystanie funkcjonalnych plików cookies. 

 

Nazwa pliku cookie Przeznaczenie i zawartość Okres przechowywania pliku 
cookie 

__tawkuuid plik cookie komunikatora Tawk, 
mający na celu analizę 
wykorzystania komunikatora 
przez Użytkownika oraz realizacji 
dodatkowych funkcji 
komunikatora. 

179 dni 

TawkConnectionTime plik cookie komunikatora Tawk 
mający na celu identyfikację 
Użytkownika w celu optymalizacji 
funkcji komunikatora. 

Na czas sesji 

 

Marketingowe pliki cookies- umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści 
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Marketingowe pliki cookies 
w Serwisie, wykorzystywane są do mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań 
marketingowych. Więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci 
reklamowej Google, w tym  informacje o możliwości personalizacji ustawień w zakresie 
wykorzystywania tych informacji przez Google, można znaleźć na stronie: 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

https://www.tawk.to/privacy-policy/
https://policies.google.com/technologies/partner-sites


Marketingowe pliki cookies, nie są przy tym niezbędne dla korzystania z Serwisu. 
Korzystanie z powyższych plików cookies zawsze oparte będzie o uzyskaną uprzednio 
zgodę Użytkownika. W każdej chwili możliwe jest również wycofanie zgody na 
wykorzystanie marketingowych plików cookies. 

Nazwa pliku 
cookie 

Przeznaczenie i zawartość Okres przechowywania pliku 
cookie 

_gcl_au plik cookie Google 
Analitics/Adsense  używane do 
oceny efektywności kampanii 
marketingowych oraz reklam 
znajdujących się na stronach 
wykorzystujących usługi Google.  

3 miesiące 

 

§ 4 Zgoda użytkownika, blokowanie, wyłączenie plików cookies  

1. Część używanych przez Serwis plików cookies jest niezbędna dla zapewnienia 
prawidłowego działania i wyświetlania strony internetowej. Użytkownik może 
jednak udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie niezbędnych 
plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej 
przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej 
szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez 
blokowanie lub wyłączenie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne 
witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies, lub usunięcie 
pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu 
końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi 
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 
internetowej). Wyłączenie lub usunięcie niezbędnych plików cookies może jednak 
doprowadzić do nieprawidłowej pracy części lub całości Serwisu. 

2. W zakresie innych niż  niezbędne pliki cookies, dla każdego rodzaju plików cookies 
z osobna, Użytkownik może udzielić lub odmówić udzielenia zgody na 
wykorzystywanie tych plików cookies poprzez wybór dokonany na stronie 
Personalizacji ustawień plików cookies. W każdej chwili Użytkownik może również 
dokonać modyfikacji ustawień w zakresie plików cookies. Wyłączenie lub usunięcie 
powyższych plików cookie może jednak skutkować zablokowaniem niektórych lub 
wszystkich funkcji jakie pliki te realizują. 

 


