
 
 

POLITYKA COOKIES 
 
Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administrator danych wykorzystuje pliki          
cookies należące do Administratora danych oraz stron trzecich. Szczegółowe informacje na           
temat zastosowania plików cookies przedstawione zostały w niniejszej Polityce cookies.          
Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób fizycznych         
dostępne są w Polityce Prywatności pod linkiem: 
a) dla userów: https://www.absolvent.pl/informacje/polityka-prywatnosci  
b) dla klientów: https://www.absolvent.pl/regulamin-pracodawcy  
 
1. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki          

tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do        
korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie         
użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego         
indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony        
internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz           
unikalny numer. 

 
2. Administrator danych może przetwarzać dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem         

www w takich celach jak: 
a) administrowanie serwisem, 
b) optymalizacja nawigacji www, 
c) zapewnienie bezpieczeństwa serwisu, 
d) analiza użytkowania www w oparciu o otrzymywane statystyki, 
e) profilowanie, na podstawie którego przesyłana może być spersonalizowana reklama         

o produktach i usługach Administratora danych. 
 
3. Informujemy, iż w celu administrowania serwisem, zapewnienia optymalizacji        

nawigacji strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa serwisu 
 
a) Informujemy, iż wchodzą na stronę internetową www.absolvent.pl Administrator danych          

wykorzystuje pliki cookies w celu administrowania serwisem, zapewnienia optymalizacji         
nawigacji strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa serwisu. Wykaz        
stosowanych przez Administratora danych plików cookies przedstawiony został poniżej         
w treści niniejszego dokumentu, 

b) Informujemy, iż przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby,           
której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wyrażona poprzez dokonanie ustawień              
przeglądarki pozwalające na zainstalowanie plików cookies na urządzeniu lub prawnie          
uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na             
zapewnieniu jakości, optymalizacji nawigacji oraz bezpieczeństwa korzystania ze strony         
internetowej, 
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c) Użytkownik strony może we własnym zakresie dokonać zmiany ustawień w obszarze            
instalowania plików cookies w przeglądarce. Standardowo oprogramowanie służące do         
przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na         
urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby           
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki        
internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie         
użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z           
dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Szczegółowe informacje o          
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach          
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies,       
może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 

 
4. Analiza użytkowania www w oparciu o otrzymywane statystyki 
 

a) Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administratora danych,        
zastosowane zostały narzędzia, służące do monitorowania ruchu na stronie         
internetowej, optymalizacji nawigowania stroną internetową oraz w celach        
statystycznych: narzędzia Google Analytics, Facebook, Hotjar, Smartsupp.       
Szczegółowe informacje o zasadach profilowania: 
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/  

https://support.google.com/analytics/answer/4597324, 
https://www.facebook.com/policies/cookies/  
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies 
https://www.smartsupp.com/help/privacy/  

b) Informujemy, iż wszelkie informacje dotyczące wykorzystania plików cookies        
poprzez w/w podmioty dostępne są pod w/w linkami, 

c) Informujemy, iż przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda         
osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wyrażona poprzez dokonanie              
ustawień przeglądarki pozwalającej na zainstalowanie plików cookies na urządzeniu         
lub prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO             
polegający na zapewnieniu jakości, optymalizacji nawigacji oraz bezpieczeństwa        
korzystania ze strony internetowej, 

d) Użytkownik strony może we własnym zakresie dokonać zmiany ustawień w          
obszarze instalowania plików cookies w przeglądarce. Standardowo       
oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza        
umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać          
zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w           
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym        
przesłaniu na urządzenie użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć          
pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której          
używa. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies          
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).       
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności         
dostępne na stronie internetowej. 
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5. Przesyłanie informacji marketingowych w oparciu o profilowanie 
 

a) Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administratora danych,        
użytkownicy strony internetowej mogą podlegać profilowaniu, na podstawie którego         
przesyłana może być spersonalizowana reklama o produktach i usługach         
Administratora danych, 

b) Informujemy, iż przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda         
osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) wyrażona poprzez akceptację              
instalacji plików cookies, które służą profilowaniu w celu przesyłania informacji          
marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych, 

c) Informujemy, iż wyrażona zgoda na instalację plików cookies, za pośrednictwem          
których zachodzi profilowanie w celu przesyłania informacji marketingowych w         
odniesieniu do produktów własnych i usług własnych może być wycofana w           
każdym czasie bez wpływu na dalsze korzystanie ze strony www.absolvent.pl 

d) W celu wycofania udzielonej zgody należy, usunąć pliki cookies korzystając z           
dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Szczegółowe        
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w           
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 

6. Ochrona Danych Osobowych – przetwarzanie z wykorzystaniem mediów        
społecznościowych 

 
Informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem/z         
wykorzystaniem mediów społecznościowych, takich jak np. prowadzenie fanpage na         
Facebook, LinkedIn, warunki przetwarzania danych dostępne są na stronie internetowej          
dostawcy usługi tj. FB, LinkedIn. Informujemy iż w przypadku, kiedy Administratorzy           
danych decydują o celach i sposobach przetwarzania danych, stają się Administratorami           
danych do tych danych i powierzają przetwarzanie danych osobowych do w/w mediów            
społecznościowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez w/w media         
społecznościowe w celach określonych przez ADO, ADO nie odpowiada za dalsze           
przetwarzanie danych osobowych przez FB, LinkedIn, w tym m. in. w postaci            
wykorzystywanych przez nich narzędzi cookies, narzędzi do profilowania, narzędzi do          
tworzenia statystyk oraz innych celów, i tym samym nie odpowiada za skutki wynikające z              
naruszania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez w/w media        
społecznościowe. Informujemy, iż skutkami dla ochrony prywatności użytkowników        
prowadzonego przez ADO na FB fanpage mogą być m. in. (w oparciu o Motyw 75               
RODO/GDPR): szkoda majątkowa lub niemajątkowa, dyskryminacja, kradzież tożsamości,        
oszustwo dotyczącym tożsamości, strata finansowa, naruszenie dobrego imienia,        
naruszeniem poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową,       
nieuprawnione odwrócenie pseudonimizacji lub wszelka inna znaczna szkoda gospodarcza         
lub społeczna, pozbawienie przysługujących osobie fizycznej praw i wolności lub          
możliwości sprawowania kontroli nad swoimi danymi osobowymi oraz inne skutki          
materialne i niematerialne dla osoby fizycznej. Przypominamy, iż każdy użytkownik FB           
może, w ramach przysługujących praw na gruncie obecnie obowiązujących przepisów          
prawa w zakresie ochrony prywatności / ochrony danych osobowych, we własnym zakresie            
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żądać od FB wyczerpujących informacji w sprawie w/w naruszenia oraz dociekania roszczeń            
(art. 80 i 82 RODO/GDPR). Informujemy, iż użytkownicy fanpage mogą złożyć skargę            
bezpośrednio do PUODO za pośrednictwem formularza dostępnego na:        
https://uodo.gov.pl/pl/83/155. 
 
7. Wykaz zastosowanych przez Administratora danych lub stronę trzecią plików cookies 
 
Wykaz zastosowanych przez Administratora danych lub stronę trzecią plików cookies.          
Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie plików cookies przez          
strony trzecie.  
 
a) Pliki cookies należące do Administratora danych 

 

Nazwa 
pliku 

Cookie 
Opis pliku 

Zakres 
zbieranych 

danych 
Operacje na tych danych Okres ważności 

pliku 

hideTalent 
days 

Bottom 
Banner 

służy do tego aby baner 
reklamowy nie wyświetlał się 
użytkownikowi, który już go 

zamknął, Występuje w 
serwisie absolvent.pl (strona 
główna, wyszukiwarka ofert 
pracy, profile pracodawców) 

informacja czy 
użytkownik 

zamknął baner 

- zbieranie 
- usuwanie 

7 dni 

jobOffersA
dditionalLo

cations 

służy do zapisania 
dodatkowych lokalizacji dla 
użytkownika. Występuje w 

serwisie absolvent.pl 
(wyszukiwarka ofert pracy) 

preferencja 
lokalizacyjna 

- zbieranie 
- profilowanie 
- usuwanie 

bieżąca sesja 

detected 
MediaType 

służy do przechowywania 
informacji o rozmiarze okna 
przeglądarki. Występuje w 

serwisie absolvent.pl 

informacja o 
rozmiarze 

przeglądarki 

- zbieranie 
- usuwanie 

bieżąca sesja 

detected 
Media 
Width 

służy do przechowywania 
informacji o rozmiarze okna 
przeglądarki. Występuje w 

serwisie absolvent.pl 

informacja o 
rozmiarze 

przeglądarki 

- zbieranie 
- usuwanie 

bieżąca sesja 

hash służy do wspierania nawigacji 
strony. Występuje w serwisie 

absolvent.pl 

określa, w 
którym miejscu 

na witrynie 
znajduje się 
użytkownik 

- zbieranie 
- usuwanie 

wygasa 
natychmiast po 

użyciu 

talentdays_
utms 

służy do zapisu informacji z 
jakiego kanału użytkownik 

wszedł na stronę. Występuje 
w serwisie absolvent.pl 

nazwa kanału z 
którego 

użytkownik 
wszedł stronę 

- zbieranie 
- zapisywanie 
- usuwanie 

 

90 dni 

Initial 
Media 
Width 

służy do przechowywania 
informacji o rozmiarze okna 
przeglądarki. Występuje w 

serwisie absolvent.pl 

informacja o 
rozmiarze okna 

przeglądarki 

- zbieranie 
- usuwanie 

1 minutę 
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JobOffersPr
eviousSear

ches 

służy do zapisania 
wcześniejszych wyszukiwań 
użytkownika. Występuje w 

serwisie absolvent.pl 
(wyszukiwarka ofert pracy) 

wcześniejsze 
wyszukiwania 

(słowo kluczowe, 
lokalizacja) 

- zbieranie 
- profilowanie 
- usuwanie 

1 rok 

token służy do przechowywania 
informacji o użytkowniku od 

momentu zalogowania do 
wylogowania. Występuje w 

serwisie absolvent.pl 

adres e-mail - zbieranie 
- usuwanie 

bieżąca sesja 

atd_registr
ation_token 

służy do rejestracji 
użytkownika na targi. 

Występuje przy rejestracji 
użytkownika na Absolvent 

Talent Days 

adres e-mail - zbieranie 
- usuwanie 

wygasa 
natychmiast po 

użyciu 

addEmploy
erReviewE
mployerSlu

g 
 

Zawiera nazwę pracodawcy w 
formie 'sluga' 

Nazwa 
pracodawcy w 
formie 'sluga' 

- zapis 
- odczyt 
- usuwanie 

od rozpoczęcia 
procesu do jego 
zakończenia;  
do czasu 
usunięcia/ 
wyczyszczenia 
danych 

addJob 
Interview 
Employer 

Slug 
 

Zawiera nazwę pracodawcy w 
formie 'sluga' 

Nazwa 
pracodawcy w 
formie 'sluga' 

- zapis 
- odczyt 
- usuwanie 

od rozpoczęcia 
procesu do jego 
zakończenia;  
do czasu 
usunięcia/ 
wyczyszczenia 
danych 

cookieColle
ctionAgree
mentBanne

rHide 
 

zawiera informację, czy 
użytkownik zaakceptował 

politykę prywatności i 
schował banner informacyjny. 

Wartość 
`true/false` 

- zapis 
- odczyt 
- usuwanie 

- 30 dni od 
zaakcept
owania 
polityki 
prywatn
ości - w 
przypad
ku 
zaakcept
owania 

- na czas 
trwania 
sesji - w 
przypad
ku 
(tylko) 
zamknię
cia 
banneru 
bez 
akceptacj
i polityki 
prywatn
ości 

- do czasu 
usunięci
a/wyczys
zczenia 
danych 
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jobAlertAp
plicationSe

ssion 

Zawiera informację, czy 
użytkownik zapisał się do 
JobAlert w widoku oferty 

pracy 

Wartość `true` 
jeśli użytkownik 

jest zapisany 

- zapis 
- odczyt 
- usuwanie 

- na czas 
trwania 
sesji 

- do czasu 
usunięci
a/wyczys
zczenia 
danych 
(nie 
dłużej 
niż czas 
trwania 
sesji) 

employer_r
eview_is_u

seful 
 

Zawiera informację jakich 
wyborów dokonał 

użytkownik podczas 
oceniania opinii o pracodawcy 

Tablica 
zawierająca 

identyfikator 
opinii z 

przypisanym 
wyborem TAK 

lub NIE 

- zapis 
- odczyt 
- usuwanie 

- na czas 
trwania 
sesji 

- do czasu 
usunięci
a/wyczys
zczenia 
danych 
(nie 
dłużej 
niż czas 
trwania 
sesji) 

backlinkin
Url 

Zawiera adres url, do którego 
użytkownik zostanie 

przekierowany po wykonaniu 
czynności 

Adres url w 
obrębie domeny. 

- zapis 
- odczyt 
- usuwanie 

- do czasu 
wykonan
ia akcji 

- na czas 
trwania 
sesji 

- do czasu 
usunięci
a/wyczys
zczenia 
danych 
(nie 
dłużej 
niż czas 
trwania 
sesji) 

 

atdo_backli
nk_redirect 

 

Zawiera adres url, do którego 
użytkownik zostanie 

przekierowany po wykonaniu 
czynności 

Adres url w 
obrębie domeny. 

- zapis 
- odczyt 
- usuwanie 

- do czasu 
wykonan
ia akcji 

- na czas 
trwania 
sesji 

- do czasu 
usunięci
a/wyczys
zczenia 
danych 
(nie 
dłużej 
niż czas 
trwania 
sesji) 
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atdo_user_
registration

_cookie 
 

Zawiera informację o tym, czy 
nastąpiła nowa rejestracja na 

ATD Online w celu 
wyświetlenia komunikatu 

powitalnego 

Wartość ‘1’ - zapis 
- odczyt 
- usuwanie 

- w 
momenci
e 
przekier
owania 
pomiędz
y 
rejestracj
ą a 
pierwszy
m 
krokiem 
formular
za 
danych 

- na czas 
trwania 
sesji 

- do czasu 
usunięci
a/wyczys
zczenia 
danych 
(nie 
dłużej 
niż czas 
trwania 
sesji) 

 

 
b) Pliki cookies innych podmiotów 

 

Linkedin - https://www.linkedin.com/legal/cookie-table 

Nazwa pliku 
Cookie 

Opis pliku Skąd pochodzi Okres ważności 
pliku 

lidc wykorzystywane do routingu Przyciski udostępniania i tagów 
reklam 

1 dzień 

bcookie plik cookie identyfikatora 
przeglądarki 

Przyciski udostępniania i tagów 
reklam 

1 rok 

bscookie bezpieczny plik cookie 
identyfikatora przeglądarki 

Przyciski udostępniania i tagów 
reklam 

1 rok 

L1c plik cookie identyfikatora 
przeglądarki 

LinkedIn Insights i tagi reklamy bieżąca sesja 

BizoID statystyki LinkedIn Ad LinkedIn Insights i tagi reklamy 6 miesięcy 

BizoData statystyki LinkedIn Ad LinkedIn Insights i tagi reklamy 6 miesięcy 

BizoUserMatc
hHistory 

statystyki LinkedIn Ad LinkedIn Insights i tagi reklamy 6 miesięcy 

BizoNetworkP
artnerIndex 

statystyki LinkedIn Ad Tagi LinkedIn Insights 6 miesięcy 
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Facebook - https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Nazwa pliku 
Cookie 

Opis pliku Zakres zbieranych danych Okres ważności 
pliku 

lu Wykorzystywane do zapisywania 
informacji o tym, czy użytkownik 

chce pozostać zalogowany 

Identyfikator użytkownika oraz 
rozmaite dane logowania (np. liczba 
logowań przypadających na konto, 
status pola „Zapamiętaj mnie” itp.) 

2 lata 

xs Wykorzystywany w powiązaniu z 
plikiem cookie c_user do 

uwierzytelniania tożsamości 
użytkownika na Facebooku 

Identyfikator sesji, godzina 
utworzenia, wartość uwierzytelnienia, 

stan bezpiecznej sesji, identyfikator 
grupy buforowania. 

90 dni 

c_user Wykorzystywany w powiązaniu z 
plikiem cookie xs do 

uwierzytelniania tożsamości 
użytkownika na Facebooku 

Identyfikator użytkownika. 90 dni 

m_user Wykorzystywany do 
uwierzytelnienia tożsamości 

użytkownika w witrynie mobilnej 
Facebooka 

Adres e-mail, identyfikator 
użytkownika, wartość 

uwierzytelnienia, wersja, uprawnienia 
użytkownika, godzina utworzenia, 

oznaczenie wersji Facebooka. 

90 dni 

pl Wykorzystywany do 
zarejestrowania faktu logowania 
urządzenia lub przeglądarki za 

pośrednictwem platformy 
Facebooka 

Y/N. 90 dni 

dblc Wykorzystywany do umożliwienia 
logowania według urządzenia 

Wartości uwierzytelnienia loginu. 2 lata 

aks Określa status logowania osoby 
odwiedzającej witrynę 

accountkit.com 

Token dostępu do Account Kit. 30 dni 

aksb Uwierzytelnia loginy za pomocą 
usługi Account Kit 

Wartość czasu żądania. 30 minut 

sfau Optymalizuje procedurę 
odzyskiwania konta po nieudanych 

próbach logowania 

Zaszyfrowany identyfikator 
użytkownika, osoba do kontaktu, 

znacznik czasu oraz pozostałe dane 
logowania. 

1 dzień 

ick Zapisuje klucz szyfrowania 
wykorzystywany do szyfrowania 

plików cookie 

Klucz szyfrowania. 2 lata 

s Wykorzystywany do wskazania, 
kiedy ostatnio użytkownik wpisał 

hasło 

Podpis cyfrowy i znacznik czasu. 90 dni 

datr Identyfikuje przeglądarki do celów 
bezpieczeństwa i integralności 

witryny, łącznie z odzyskiwaniem 
kont i wskazaniem kont 

potencjalnie zagrożonych 

Identyfikator przeglądarki i znacznik 
czasu. 

2 lata 
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sb Identyfikuje przeglądarkę do celów 
logowania i uwierzytelnienia 

Identyfikator przeglądarki i znacznik 
czasu. 

2 lata 

fr Podstawowy plik cookie 
wykorzystywany w reklamach na 

Facebooku, stosowany do 
wyświetlania, pomiaru 
skuteczności i poprawy 
adekwatności reklam 

Identyfikator użytkownika i 
przeglądarki; znacznik czasu; różne 

inne dane. 

90 dni 

oo Wykorzystywany do zapisu opcji 
rezygnacji z reklam 

1 lub 0. 5 lat 

ddid Wykorzystywany do otwarcia 
konkretnej lokalizacji w aplikacji 

reklamodawcy po instalacji 

Identyfikator obiektu i aplikacji. 28 dni 

_fbc Wykorzystywany do wyświetlania, 
mierzenia i zwiększania trafności 

reklam 

Indeks subdomeny, znacznik czasu, 
identyfikator kliknięcia na Facebooku. 

90 dni 

_fbp Identyfikuje przeglądarkę w celu 
świadczenia usług reklamowych i 

analizy witryny 

Indeks subdomeny, znacznik czasu, 
losowa liczba. 

90 dni. 

dpr Umożliwia dostarczenie 
optymalnej rozdzielczości na 

urządzenie użytkownika. 

Wartość liczbowa od 1 do 2 
wskazująca współczynnik pikseli 

urządzenia 

7 dni 

gu Umożliwia płatność, aktualizuje 
koszyk i daje możliwość 

przeglądania historii zamówień 

Numer seryjny na podstawie 
szyfrowanego klucza dobieranego 

losowo 

bieżąca sesja 

lh Służy do poprawy komfortu 
użytkownika, logującego się z 

wielu urządzeń 

lista ustawień regionów używanych 
w przeglądarce 

7 dni 

locale Identyfikuje kraj i wybrany język 
ostatnio zalogowanego 

użytkownika przeglądarki lub 
domenę międzynarodową 

wykorzystywaną do uzyskania 
dostępu do Facebooka 

ustawienia regionu 7 dni 

sb Służy do ulepszania sugestii 
polecanych znajomych 

Identyfikator przeglądarki i znacznik 
czasu 

2 lata 

shopping_cart Pozwala Facebookowi śledzić 
wszystkie przedmioty, które 

użytkownik chce kupić 

Numer seryjny na podstawie 
szyfrowanego klucza dobieranego 

losowo 

Bieżąca sesja 

wd Umożliwia dostarczenie 
optymalnej rozdzielczości na 

urządzenie użytkownika. 

Wymiar ekranu przeglądarki 7 dni 

js_ver Zapisuje wiek plików javascript 
Facebooka 

Liczba dni. 7 dni 

rc Wykorzystywany do optymalizacji 
skuteczności witryny dla 

reklamodawców 

Wartość liczbowa z zakresu od 1 do 
20. 

7 dni 
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campaign_clic
k_url 

Zapisuje adres URL strony 
Facebooka, na którą trafił 

użytkownik po kliknięciu reklamy 
promującej serwis Facebook 

URL 30 dni 

Checkpoint Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za uwierzytelnienie 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

lp Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za uwierzytelnienie 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

hckd Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za bezpieczeństwo, integralność 

witryny i produktu 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

sfiu Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za bezpieczeństwo, integralność 

witryny i produktu 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

ar Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za bezpieczeństwo, integralność 

witryny i produktu 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

av Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za bezpieczeństwo, integralność 

witryny i produktu 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

dnonce Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za bezpieczeństwo, integralność 

witryny i produktu 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

noscript Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za funkcje i usługi w serwisie 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

m_ts Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za funkcje i usługi w serwisie 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

next Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za funkcje i usługi w serwisie 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

next_path Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za funkcje i usługi w serwisie 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

presence Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za funkcje i usługi w serwisie 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

rdir Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za funkcje i usługi w serwisie 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

i_user Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za funkcje i usługi w serwisie 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

i_key Sesyjny plik cookie odpowiadający - usuwany po 
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za funkcje i usługi w serwisie zamknięciu 
przeglądarki 

i_id Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za funkcje i usługi w serwisie 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

m_pixel_ratio Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za skuteczność 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

p Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za skuteczność 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

sW Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za skuteczność 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

wd Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za skuteczność 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

a11y Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za skuteczność 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

act Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za analizy i badania 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

reg_ext_ref Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za analizy i badania 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

reg_fb_gate Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za analizy i badania 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

reg_fb_ref Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za analizy i badania 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

reg_uniqid Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za analizy i badania 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

x-referer Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za analizy i badania 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

x-src Sesyjny plik cookie odpowiadający 
za analizy i badania 

- usuwany po 
zamknięciu 

przeglądarki 

 
 

Google Analytics - https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Nazwa pliku Cookie Opis pliku Okres ważności pliku 
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_ga Plik cookie odpowiedzialny jest za rozróżnianie 
użytkowników. Plik zapisywany jest przez serwer 

narzędzia Google Analytics 

2 lata 

_gid Służy do rozróżniania użytkowników zapisanych przez 
usługę śledzenia stron internetowych Google Analytics 

(1st party). 

24 godziny 

_gat Plik używany do działania Google Analytics - "throttle 
request rate". Jeśli Google Analytics jest wdrożony przez 

Google Tag Managera, to cookie będzie się nazywał 
_dc_gtm_<property-id> 

1 minutę 

AMP_TOKEN Zawiera token, który może zostać użyty do pobrania 
Client ID z AMP Client ID service. W kodzie AMP mogą 
być zastosowane różne wtyczki, które mogą dodatkowo 
generować cookies i zbierać informacje o użytkowniku. 

Pliki oznaczone będą jako cookie AMP. 

30 sekund do 1 roku 

_gac_<property-id> Zawiera dodatkowe informacje na temat interakcji 
użytkownika z reklamami Ad Words. Przykładowo jeśli 
Google Analytics jest połączony z Google AdWords, to 

plik związany z konwersją Google Adwords będzie czytał 
dany cookie, dopóki się go nie usunie. 

90 dni 

__utma Służy do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie 
jest tworzony po uruchomieniu biblioteki javascript i nie 

istnieją istniejące pliki cookie __utma. Plik cookie jest 
aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane 

do Google Analytics. 

2 lata od 
założenia/aktualizacji 

__utmt Plik używany do działania Google Analytics - "throttle 
request rate" 

10 minut 

__utmb cookie jest tworzony po uruchomieniu biblioteki 
javascript i nie istnieją istniejące pliki cookie __utmb. Plik 
cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są 

przesyłane do Google Analytics. 

30 minut od 
założenia/aktualizacji 

__utmc Nie używane w ga.js. Ustawiony dla współdziałania z 
urchin.js. Historycznie ten plik cookie działał w 

połączeniu z plikiem cookie __utmb w celu ustalenia, czy 
użytkownik był w nowej sesji / odwiedzinach. 

Koniec sesji 
przeglądarki 

__utmz Przechowuje źródło wizyt lub kampanię wyjaśniającą, w 
jaki sposób użytkownik dotarł do witryny. Plik cookie jest 
tworzony, gdy biblioteka javascript jest uruchamiana i jest 
aktualizowana za każdym razem, gdy dane są przesyłane 

do Google Analytics. 

6 miesięcy od 
założenia/aktualizacji 

__utmv Służy do przechowywania niestandardowych danych 
zmiennych na poziomie użytkownika. Ten plik cookie jest 

tworzony, gdy programista używa metody 
_setCustomVar ze zmienną niestandardową na poziomie 

użytkownika. Ten plik cookie był również używany w 
przypadku wycofanej metody _setVar. Plik cookie jest 

aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane 
do Google Analytics. Dowiedz się więcej. 

założenia/aktualizacji 

__utmx W przypadku witryn internetowych korzystających z 
eksperymentów Google Analytics. Służy do określenia 

włączenia użytkownika do eksperymentu. 

18 miesięcy 
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__utmxx W przypadku witryn internetowych korzystających z 
eksperymentów Google Analytics. 

18 miesięcy 

_gaexp W przypadku witryn korzystających z Optymize 360. 
Służy do określenia włączenia użytkownika do 

eksperymentu i wygaśnięcia eksperymentów, w których 
użytkownik został uwzględniony 

W zależności od 
długości trwania 

eksperymentu, ale 
zwykle 90 dni 

_opt_awcid Używany w kampaniach mapowanych na identyfikatory 
klientów Google Ads. 

24 godziny 

_opt_awmid Używany w kampaniach mapowanych na identyfikatory 
kampanii Google Ads. 

24 godziny 

_opt_awgid Używany w kampaniach mapowanych na identyfikatory 
grup reklam Google Ads. 

24 godziny 

_opt_awkid Używany w kampaniach mapowanych na identyfikatory 
kryteriów Google Ads. 

24 godziny 

_opt_utmc Przechowuje ostatni parametr zapytania utm_campaign. 24 godziny 

 
 

Hotjar - https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies 

Nazwa pliku Cookie Opis pliku Okres ważności pliku 

_hjClosedSurveyInvites Ten plik cookie jest ustawiany, gdy użytkownik wejdzie w 
interakcję z wyskakującym okienkiem zaproszenia do 

wypełnienia ankiety. Służy do tego, aby to zaproszenie nie 
pojawiło się ponownie, jeżeli zostało już wcześniej 

pokazane użytkownikowi. 

1 rok 

_hjDonePolls Ten plik cookie  jest ustawiany po tym jak użytkownik 
wypełni już ankietę przy użyciu widgeta Feedback Poll. 

Służy do tego, aby ta sama ankieta nie pojawiła się 
użytkownikowi ponownie, jeśli została już wypełniona. 

1 rok 

_hjMinimizedPolls Ten plik cookie jest ustawiany po tym jak użytkownik 
zminimalizuje okienko Feedback Poll. Jest używany w 

celu zapewnienia, że widget pozostaje zminimalizowany, 
gdy użytkownik przechodzi przez stronę. 

1 rok 

_hjDoneTestersWidgets Ten plik cookie jest ustawiany, gdy odwiedzający prześle 
swoje informacje w widgecie Recruit User Testers. Jest 

używany w celu zapewnienia, że ten sam formularz nie 
pojawi się ponownie, jeśli został już wypełniony. 

1 rok 

_hjIncludedInSample Ten plik cookie sesji pozwala Hotjar wiedzieć, czy 
odwiedzający jest uwzględniony w próbce, która służy do 

generowania ścieżek. 

1 rok 

_hjShownFeedbackMessa
ge 

Ten plik cookie jest ustawiany, gdy użytkownik 
zminimalizuje lub uzupełni pole Incoming Feedback. 

Służy do tego aby Incoming Feedback pozostał 
zminimalizowany, jeżeli użytkownik przejdzie na inną 

stronę serwisu. 

1 rok 

_hjid Ten plik cookie jest ustawiany, gdy użytkownik po raz 
pierwszy trafi na stronę ze skryptem Hotjar. Służy do 

zachowania identyfikatora użytkownika Hotjar, 

1 rok 
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unikalnego dla tej witryny w przeglądarce. Gwarantuje to, 
że zachowanie użytkownika podczas kolejnej wizyty na 

stronie zostanie przypisane do identyfikatora właśnie tego 
użytkownika 

 
 

Smartsupp - https://www.smartsupp.com/help/privacy/ 

Nazwa pliku Cookie Opis pliku Okres ważności pliku 

ssupp.vid Przechowuje ID użytkownika 6 miesięcy 

ssupp.chatid Przechowuje ID rozmowy Koniec sesji 
przeglądarki 

ssupp.group Przechowuje ostatnią grupę użytkowników Koniec sesji 
przeglądarki 

ssupp.opened Sprawdza czy okno chatu zostało otwarte Koniec sesji 
przeglądarki 

ssupp.barckilcked Uruchamia wiadomości automatyczne, po otwarciu okna 
chatu 

Koniec sesji 
przeglądarki 

ssupp.message Przechowuje treść w polu tekstowym jeśli strona zostanie 
odświeżona 

Koniec sesji 
przeglądarki 

ssupp.unreaded Przetrzymuje liczbę nieprzeczytanych wiadomości Koniec sesji 
przeglądarki 

ssupp.position Przetrzymuje pozycję chatbota, jeżeli została zmieniona 
przez użytkownika 

Koniec sesji 
przeglądarki 
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