
POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

Przedsiębiorstwo Prywatne REZAL wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić lepsze korzystanie ze Strony 

internetowej. Żeby w pełni wykorzystać Stronę Internetową Przedsiębiorstwa Prywatnego REZAL, na 

Państwa komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym należy zaakceptować pliki cookies. Uważamy, iż 

ważne jest, aby wiedzieli Państwo, z jakich plików cookies i w jakim celu korzysta nasza Strona 

Internetowa. To pomoże chronić Państwa prywatność, jednocześnie zapewniając jak najlepsze 

korzystanie ze Strony. 

   

Przedsiębiorstwo Prywatne REZAL  dąży do tego, aby Państwa doświadczenie w Internecie oraz interakcja 

podczas korzystania ze Strony Internetowej gwarantowały możliwie jak najwięcej informacji i były jak 

najbardziej właściwe. W tym celu używamy plików cookies lub podobnych technik gromadzenia 

informacji. 

Informujemy, że  kontynuując korzystanie z naszej Strony Internetowej wyrażają Państwo zgodę na 

używanie plików cookies w sposób przewidziany w niniejszej Polityce plików cookies. Dlatego uznajemy 

za ważne, aby dokładnie zapoznali się Państwo z tą Polityką i dowiedzieli się, z jakich plików cookies 

korzysta nasza Strona Internetowa i w jakim celu.  W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików 

cookies mogą Państwo w każdym momencie zmienić zdanie i wyłączyć pliki cookies (jak to zrobić – zob. 

ustęp 4 poniżej), lecz może to ograniczyć funkcjonalność Strony Internetowej. W przypadku wyrażenia 

albo cofnięcia zgody na wykorzystywanie plików cookies dla jednej z naszych Stron Internetowych, 

niniejsze oznacza odpowiednio wyrażenie albo cofnięcie zgody dla Strony internetowej. Przedsiębiorstwo 

Prywatne REZAL może także zaoferować możliwość ustawienia preferencji dotyczących plików cookies. 

Klikając na   ‘Pliki cookies’ można wybrać typy plików cookies, z jakich ma korzystać nasza Strona 

Internetowa. Swoje preferencje można zmienić w dowolnym czasie. W ustawieniach plików cookies 

znajdą Państwo wykaz wszystkich plików cookies w każdej kategorii (wymagane, analityka, media 

społecznościowe, reklama ukierunkowana). Informujemy, że użycie ustawień plików cookies na naszej 

Stronie Internetowej nie powoduje usunięcia jakichkolwiek plików cookies, które już zostały 

zamieszczone. To można zrobić dzięki ustawieniom swojej przeglądarki internetowej zgodnie z poniższym 

opisem, po dokonaniu zmiany swoich ustawień plików cookies na naszej Stronie. 

   

CZYM JEST PLIK COOKIES? 

Po wejściu na Stronę Internetową wykorzystywać ona będzie tzw. „pliki cookies”. Pliki cookies są 

niewielkimi plikami tekstowymi zawierającymi małe ilości informacji, które są pobierane i mogą być 

przechowywane na urządzeniu użytkownika, np. na Państwa komputerze (lub innych urządzeniach 

podłączonych do Internetu, jak smartfon lub tablet). W Przedsiębiorstwie Prywatnym REZAL możemy 

stosować podobne techniki, jak piksele, sygnalizatory web czy identyfikację urządzenia (device 

fingerprint). W celu zachowania spójności wszystkie wymienione techniki łącznie będą nazywane „plikami 

cookies”. 

W niniejszej Polityce plików cookies znajdują się informacje na temat stosowanych przez nas plików oraz 

uzasadnienie, dlaczego to robimy. Nasza  Polityka prywatności  zawiera wszelkie szczegóły na temat 

pozostałych informacji, które możemy gromadzić oraz sposobu, w jaki możemy wykorzystywać Państwa 

dane osobowe. 

https://wisemonkey.pl/polityka-prywatnosci/


   

PLIKI COOKIE UŻYWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ 

Przedsiębiorstwo Prywatne REZAL wykorzystuje kilka różnych typów plików cookies. Niektóre z nich to 

sesyjne pliki cookies, które mają charakter tymczasowy i umożliwiają nam powiązanie Państwa działań 

podczas sesji w przeglądarce. Pliki cookies związane z sesją są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Inne 

pliki cookies mają charakter trwały i pozostają w Państwa urządzeniu przez czas określony w danym pliku 

cookies. Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: 

• WYMAGANE PLIKI COOKIE 

Wymagane pliki cookies są niezbędne do tego, aby ułatwiać poruszanie się po Stronie Internetowej. 

Zwiększają poziom przyjazności Strony Internetowej dla odwiedzających ją użytkowników. Te pliki cookies 

pomagają też w zabezpieczeniu Strony i wspierają jej podstawową funkcjonalność. 

• PLIKI COOKIE ZWIĄZANE Z WYDAJNOŚCIĄ 

Pliki cookies związane z wydajnością pomagają nam poznać zachowania naszych gości i wykorzystywanie 

Strony Internetowej w ujęciu zagregowanym. Na przykład możemy wykorzystać te pliki cookies w celu 

uzyskania wglądu w sposób korzystania z naszej Strony Internetowej przez odwiedzających. Oznacza to, że 

możemy ustalić, co działa, a co nie, możemy w sposób ciągły udoskonalać Stronę oraz mierzyć, jak 

skuteczna jest nasza reklama i komunikacja. 

• Wykorzystujemy pliki cookie Google Analytics w celu uzyskania ogólnego poglądu na nawyków 

odwiedzających i ich liczby, a także w celu poprawy ogólnych doświadczeń korzystania z naszej 

Strony Internetowej. Można odmówić zgody na używanie plików cookies wybierając 

odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, zgodnie z powyższym opisem. Ponadto 

można   uniemożliwić gromadzenie i wykorzystywanie danych przez Google (pliki cookie i adres 

IP) pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod adresem 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB#. Można wyłączyć używanie Google 

Analytics za pomocą linku do wyłączenia  Google Analytics. Ten link tworzy plik cookie 

rezygnacji, który uniemożliwia dalsze przetwarzanie Państwa danych. Więcej informacji 

o   plikach cookie Google Analytics można znaleźć na stronach pomocy Google i w Polityce 

prywatności  link: 

Polityka prywatności Google 

Strony pomocy Google Analytics.  ] 

• KOMUNIKACYJNE PLIKI COOKIES 

Strona Internetowa dopuszcza pliki cookies zewnętrznych sieci społecznościowych (np. Facebook, 

YouTube, Twitter, LinkedIn). Dzięki temu można udostępnić treść Strony w tychże sieciach. Wymienione 

podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać pliki cookies do własnych celów. Przedsiębiorstwo Prywatne 

REZAL nie ma wpływu na to, w jaki sposób sieci mediów społecznościowych wykorzystują Państwa dane. 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat ustawień plików cookie przez sieci mediów 

społecznościowych należy odwołać się do ich polityk prywatności i plików cookies. 

• REKLAMOWE PLIKI COOKIES 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies


Reklamowe pliki cookies zapamiętują Państwa preferencje dotyczące produktów i stron oraz ogólnie fakt, 

że odwiedzili Państwo Stronę Internetową. Dążymy do tego, aby przedstawiać Państwu reklamy dla Was 

istotne i zgodne z zainteresowaniami na innych platformach internetowych, jeżeli są dostępne na 

podstawie Państwa odwiedzin i zachowań podczas poruszania się po naszej Stronie Internetowej i innych 

stronach osób trzecich. W oparciu o wspomniane zainteresowania opracowujemy segmentowy profil, a 

następnie dostosowujemy treść i reklamy na naszej Stronie do poszczególnych grup klientów. 

Osoby trzecie, które zamieszczają pliki cookies poprzez naszą Stronę Internetową, mogą również 

próbować ustalić w ten sposób, jakie są Państwa zainteresowania, zaś te informacje mogą być także 

wykorzystywane do przedstawiania Państwu treści i reklam, które wydają się mieć większe szanse 

zainteresowania z Państwa strony na innych stronach, nienależących do Przedsiębiorstwa Prywatnego 

REZAL. W takim przypadku informacje o Państwa bieżących odwiedzinach na stronie mogą być powiązane 

z informacjami z poprzednich odwiedzin na stronach innych niż nasza. 

Omawiane reklamowe pliki cookies są także wykorzystywane do ograniczenia liczby wyświetleń danej 

reklamy oraz do tego, aby ułatwić zmierzenie efektywności reklam. 

Nawet jeżeli omawiane reklamowe pliki cookies nie są wykorzystywane, informujemy, iż będą Państwo 

otrzymywać reklamy na naszej Stronie Internetowej. Jednakże nie będą one dopasowane do Państwa 

zainteresowań. Reklamy te mogą być np. modyfikowane zgodnie z treścią Strony. Ten rodzaj reklam 

internetowych o określonej treści można porównać z reklamą w telewizji. 

   

KONTROLA SWOICH USTAWIEŃ PLIKÓW COOKIES 

Po udzieleniu nam zgody na wykorzystywanie plików cookies przechowujemy je na Państwa komputerze 

lub urządzeniu, aby zapamiętać dane pod kątem następnych odwiedzin. Jeżeli w dowolnym czasie 

zamierzają Państwo wycofać swoją zgodę na pliki cookies, należy usunąć nasze pliki cookies za pomocą 

ustawień swojej przeglądarki. Należy to zrobić osobno w każdej przeglądarce, z której się korzysta. Należy 

być świadomym tego, iż niektóre z naszych usług nie będą funkcjonować, jeżeli Państwa przeglądarka nie 

akceptuje plików cookies. Można jednak zezwolić na pliki cookies z określonych stron internetowych 

ustawiając je jako „zaufane strony internetowe” w swojej przeglądarce internetowej. Poniższe linki mogą 

być pomocne w zarządzaniu ustawieniami plików cookies, można też wykorzystać opcję „Pomocy”   w 

swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się dalszych szczegółów. 

Internet 

Explorer:  https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookie 

Mozilla Firefox:  http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookie 

Google Chrome:  http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

Safari:  http://support.apple.com/kb/PH5042 

Opera:  http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

Adobe (pliki flash cookie):  https://www.adobe.com/support/flash/downloads.html 

Aby konkretnie zablokować pliki cookies Google Analytics, można zainstalować   dodatek „Google 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://www.adobe.com/support/flash/downloads.html


Analytics Opt-out Browser Add-on” oferowany przez Google. 

Przedsiębiorstwo Prywatne REZAL może także zaoferować możliwość ustawienia preferencji dotyczących 

plików cookies. Klikając na   „Pliki cookies” można wybrać typy plików cookies, z jakich ma korzystać 

nasza Strona Internetowa. Swoje preferencje można zmienić w dowolnym czasie. W ustawieniach plików 

cookies znajdą Państwo także wykaz wszystkich plików cookies w każdej kategorii (wymagane, analityka, 

media społecznościowe, reklama ukierunkowana). Informujemy, że użycie ustawień plików cookies na 

naszej Stronie Internetowej może nie spowodować usunięcia jakichkolwiek plików cookies, które już 

zostały zamieszczone. To można zrobić dzięki ustawieniom swojej przeglądarki internetowej zgodnie z 

poniższym opisem, po dokonaniu zmiany swoich ustawień plików cookies na naszej Stronie. 

 

PRZEGLĄD PLIKÓW COOKIES 

Poniżej znajduje się kompletny wykaz plików cookie używanych na naszej Stronie Internetowej: 

Nazwa Domena Użytek Czas 

trwania 
Typ 

PHPSESSID Domena strony 

www 
Zachowuje stan sesji użytkownika dla 

żądań stron. 
sesja niezbędny 

rc::a google.com Plik powiązany z mechanizmem CAPTCHA 

– służy do rozróżnienia ludzi i botów. 
trwały niezbędny 

rc::c google.com Plik powiązany z mechanizmem CAPTCHA 

– służy do rozróżnienia ludzi i botów. 
Sesja niezbędny 

CONSENT google.com Plik używany przez Google do analizy 

narzędzi takich jak Google Maps 
trwały niezbędny 

_dc_gtm_UA-# Domena strony 

www 
Używany przez Google Tag Managera do 

kontrolowania ładowania tagu Google 

Analytics. 

1 dzień analityczny 

_ga Domena strony 

www 
Pozwala zliczyć ile osób odwiedza 

domenę i rozpoznać użytkowników, którzy 

odwiedzili ją wcześniej 

2 lata analityczny 

_gat Domena strony 

www 
Pozwala monitorować częstotliwość żądań 

wyświetlenia strony 
1 dzień analityczny 

_gat_UA-* Domena strony 

www 
Pozwala monitorować częstotliwość żądań 

wyświetlenia strony – plik analogiczny do 

powyższego tylko pochodzący z narzędzia 

Google Tag Manager 

1 dzień analityczny 

_gid Domena strony 

www 
Plik pozwalający rozpoznać unikatowych 

użytkowników 
1 dzień analityczny 

Collect google-analytics.

com 
Służy do wysyłania danych do Google 

Analytics na temat urządzenia i 

sesja analityczny 



zachowania użytkownika. 

r/collect doubleclick.net 

(Google) 
Rozszerzona wersja pliku cookie collect, 

pozwala zbierać np. dane takie jak grupy 

wiekowe bądź grupy zainteresowań 

sesja marketingowy 

ads/ga-audienc

es 
google.com Umożliwia wyświetlanie 

personalizowanych przez nas reklam 

bazując na zachowaniach użytkownika w 

sieci. 

sesja marketingowy 

IDE doubleclick.net 

(Google) 
Używany przez Google DoubleClick do 

rejestrowania i zgłaszania działań 

użytkownika witryny po obejrzeniu lub 

kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy 

w celu zmierzenia skuteczności reklamy i 

przedstawienia użytkownikowi 

ukierunkowanych reklam. 

1 rok marketingowy 

NID google.com Rejestruje unikalny identyfikator 

urządzenia powracającego użytkownika. 

Identyfikator służy do wyświetlania 

spersonalizowanych reklam. 

Wykorzystywany np. przez Google Maps. 

6 miesięcy marketingowy 

pagead/1p-use

r-list/# 
google.com Generowane przez Google na podstawie 

dynamicznego marketingu w celu 

śledzenia zdarzeń, takich jak konwersje 

lub inne znaczące interakcje użytkownika 

sesja marketingowy 

test_cookie doubleclick.net 

(Google) 
Służy do sprawdzania, czy przeglądarka 

użytkownika obsługuje pliki cookie. 
1 dzień marketingowy 

yt-remote-cast-

installed 
youtube-nocooki

e.com 
Przechowuje preferencje odtwarzacza 

wideo użytkownika za pomocą 

osadzonego wideo YouTube 

sesja marketingowy 

yt-remote-con

nected-devices 
youtube-nocooki

e.com 
Przechowuje preferencje odtwarzacza 

wideo użytkownika za pomocą 

osadzonego wideo YouTube 

trwały marketingowy 

yt-remote-devi

ce-id 
youtube-nocooki

e.com 
Przechowuje preferencje odtwarzacza 

wideo użytkownika za pomocą 

osadzonego wideo YouTube 

trwały marketingowy 

yt-remote-fast-

check-period 
youtube-nocooki

e.com 
Przechowuje preferencje odtwarzacza 

wideo użytkownika za pomocą 

osadzonego wideo YouTube 

sesja marketingowy 

yt-remote-sessi

on-app 
youtube-nocooki

e.com 
Przechowuje preferencje odtwarzacza 

wideo użytkownika za pomocą 

osadzonego wideo YouTube 

sesja marketingowy 

yt-remote-sessi youtube-nocooki Przechowuje preferencje odtwarzacza 

wideo użytkownika za pomocą 

sesja marketingowy 



on-name e.com osadzonego wideo YouTube 

 

PODSUMOWANIE 

Niniejsza Polityka plików cookies podlega ciągłej weryfikacji i okresowym aktualizacjom. Wszelkie zmiany 

Polityki będą zamieszczane na naszej Stronie Internetowej oraz w możliwym stopniu komunikowane 

Państwu. W celu zapoznania się z najnowszą wersją Polityki należy odwiedzić Stronę Internetową. 

W przypadku jakichkolwiek pytań i/lub uwag prosimy o kontakt z nami pod adresem email: 

info@wisemonkey.pl 

 

mailto:info@wisemonkey.pl?subject=Zapytanie%20dot.%20polityki%20cookies

