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POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES 

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych 
Polskiego Standardu Płatności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-718), przy ulicy 
Czerniakowskiej 87A obejmująca serwis udostępniony przez Administratora pod adresem 
https://blik.com/  

W naszym Serwisie dbamy o ochronę prywatności Użytkowników. Niniejsza Polityka 
Prywatności i Polityka Cookies zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. 

Ilekroć w polityce prywatności jest mowa o: 

• Danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;  

• Administratorze – należy przez to rozumieć PSP; 
• Usługodawcy lub równoważnie „nas” – należy przez to PSP;  
• Serwisie – należy przez to rozumieć serwis udostępniony przez Administratora pod 

adresem https://blik.com/; 
• Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Serwis; 
• Polityce – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies; 
• PSP - należy przez to rozumieć Polski Standard Płatności sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (00-718), przy ulicy Czerniakowskiej 87A wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000493783, NIP: 521-
366-44-94, REGON: 147055889, kapitał zakładowy 151 263 000,00 zł.; 

• RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

 

 

 
I. Przetwarzanie danych osobowych  

 
1) Dane osobowe i cele przetwarzania  
 
Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie 
musi informować nas o swojej tożsamości. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może 
natomiast mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych 
drogą elektroniczną w Serwisie (np. w związku z podawaniem danych w celach kontaktowych). 
Podczas korzystania z Serwisu wykorzystywane są także pliki cookies, które pośrednio mogą 
identyfikować konkretnego Użytkownika. Zasady dotyczące wykorzystania plików cookies 
opisane są w sekcji dotyczącej plików cookies.  
Informujemy ponadto, że Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu: 

• świadczenia przez nas usług; 
• dopasowania treści witryn internetowych Usługodawcy do Twoich potrzeb;  
• wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług 

świadczonych przez Usługodawcę; 
• ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; 
• realizacji wymogów prawa, jeśli obowiązek przechowywania danych wynika z przepisów 

prawa. 
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• marketingu produktów lub usług Administratora lub podmiotów trzecich w związku 
z korzystaniem z cookies podmiotów zewnętrznych (third party cookies) lub podobnych 
technologii.  

Jeśli inaczej nie wskazano w Serwisie, administratorem danych osobowych podawanych 
przez Użytkowników w Serwisie jest Usługodawca.  

W każdym miejscu w Serwisie w którym przy pomocy osobnych funkcjonalności lub formularzy 
zbierane są dodatkowe dane osobowe (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, itp.) 
zamieszczone są osobne klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych, 
a tam gdzie jest to wymagane zbierane są dodatkowe zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

 
 
2) Okres przetwarzania danych osobowych  
 
Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego 
przetwarzania. 
W odniesieniu do świadczonych przez nas usług Twoje dane będą przetwarzane przez okres, 
w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak 
wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. 
przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. 
W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego 
typu celów. 

Jeżeli chodzi o: dopasowanie treści portalu Usługodawcy do Twoich potrzeb, pomiary 
statystyczne i udoskonalenie usługi, a także przetwarzanie danych do celów marketingowych 
Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wycofania zgody lub do czasu 
zakończenia korzystania przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług, nie dłużej niż jest to 
niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania tych danych. 

Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do 
momentu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie ze 
świadczonych przez nas usług, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów 
przetwarzania tych danych. 

 

 
3) Podstawa prawna przetwarzania 
 
Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na kilku podstawach.  
W odniesieniu do świadczonej przez nas usługi Twoje dane będą przetwarzane na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą).  

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści serwisu do Twoich potrzeb, pomiary statystyczne i 
udoskonalenie usługi, a także marketing produktów lub usług Administratora lub podmiotów 
trzecich, w tym profilowanie w związku z korzystaniem z cookies podmiotów zewnętrznych 
Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust 1 lit. a 
RODO). W każdym momencie możesz zrezygnować z instalowania plików cookies lub usunąć 
je ze swojego urządzenia końcowego (więcej na ten temat w punkcie: „Czy mogę zrezygnować 
z akceptowania cookies lub wyłączyć obsługę ciasteczek”). 

Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć, jak również możliwość dochodzenia roszczeń lub 
obronę przed roszczeniami Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO (prawnie uzasadniony interes).  
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Podstawę przetwarzania danych mogą także stanowić przepisy prawa, jeśli obligują nas one 
do przechowywania określonych danych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).  

 

4) Dobrowolność podania danych osobowych 
 
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji 
świadczonych przez nas usług. W razie nie podania danych które są niezbędne dla możliwości 
świadczenia usług, usługa nie będzie mogła być świadczona. 
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie zablokowania 
możliwości korzystania z plików cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym 
celu. Zawsze masz przy tym możliwość usunięcia plików cookies ze swojego urządzenia (np. 
komputera).  

Przetwarzanie danych w pozostałych celach, tj. dopasowanie treści witryn internetowych 
Usługodawcy do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w świadczonych przez 
nas usługach, pomiarów statystycznych i udoskonalenia tych usług jest niezbędne w celu 
zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Niezebranie Twoich danych 
osobowych w tych celach może uniemożliwić lub utrudnić poprawne świadczenie usług. 

 

 
5) Inspektor Ochrony Danych 
 
W ramach prowadzonej przez nas działalności wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. 
Zgodnie z art. 39 RODO Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny m.in. za 
monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Można się z nim 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
Jeżeli chcesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj proszę  
z następujących danych kontaktowych: 

- adres: Pan Paweł Dytry Inspektor Ochrony Danych, Polski Standard Płatności sp. z o.o., ul. 
Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa; 

- adres email: iod@blik.com 

 

 
6) Prawa osoby, której dane dotyczą 
 
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych 
osobowych:  
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o nasz prawnie 

uzasadniony interes do celów marketingowych lub z uwagi na Twoją szczególną sytuację, 
• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 
• prawo żądania sprostowania danych, 
• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),  
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. 
 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach 

świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo 

skorzystać z poniższych praw:  
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prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym 

się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym 
Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. 

 
 
7) Odbiorcy danych osobowych 
 
Twoje dane mogą być przekazywane: 
• podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, m.in. dostawcom 

usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.  

• podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. 
organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie 
prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). 

• innym podmiotom w związku z korzystaniem z cookies podmiotów zewnętrznych (third 
party cookies) lub podobnych technologii (np. zewnętrznym serwisom społecznościowym 
takim jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn) w zakresie opisanym w sekcji 
dotyczącej plików cookies (za Twoją zgodą).  

 

 

8) Bezpieczeństwo 
 
Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkownika, ponad 
normalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Pomimo to zalecamy 
Użytkownikom ostrożność i korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. malware 
i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet (program antywirusowy, firewall).  
Stosujemy adekwatne i zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpieczeństwa, mające 
na celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed ich nieuprawnionym 
wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem. 
 

 

 
II. Pliki cookies  

1) Podstawowe informacje o plikach cookies  

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do 
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 
unikalny numer. Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. po to, by dostosować Serwis do 
potrzeb Użytkowników (cele funkcjonalne) oraz w celach statystycznych lub reklamowych.  

Serwis wykorzystuje tzw. „Cookies własne” (cookies własne są wysyłane do urządzenia 
Użytkownika z urządzenia lub domeny przez nas zarządzanej) oraz tzw. „Cookies 
zewnętrzne” (cookies zewnętrzne są wysyłane do urządzenia użytkownika z urządzenia lub 
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domeny, która nie jest zarządzana przez nas, ale przez inny podmiot, który obsługuje dane 
pozyskane za pośrednictwem plików cookies). Jeśli pliki cookie są instalowane z urządzenia 
lub domeny przez nas zarządzanej, ale informacje zebrane za ich pośrednictwem są 
zarządzane przez stronę trzecią, nie można ich uznać za nasze pliki cookies. 

Więcej informacji na temat tego czym są cookies można uzyskać pod adresem 
www.aboutcookies.org (w języku angielskim) oraz http://wszystkoociasteczkach.pl (w języku 
polskim). 

Cookies identyfikują przeglądarkę użytkownika oraz usprawniają działanie serwisu. Cookies 
mogą uczynić korzystanie z Serwisu łatwiejsze, na przykład poprzez zapisywanie preferencji 
użytkownika, gdy powraca on do strony. Nie korzystamy z plików cookies w celu uzyskania 
osobistych informacji z komputera użytkownika, które nie zostały wysłane w pliku cookie. 

Pliki cookies można podzielić na cookies wykorzystywane w celu umożliwienia korzystania 
z usług w ramach Serwisu (niezbędne cookies), a także wykorzystywane w celach 
funkcjonalnych, technicznych i analitycznych (w tym prowadzenia statystyk strony), oraz 
cookies reklamowe (wykorzystywane w celach marketingowych).  

Nasza strona internetowa używa wszystkich wymienionych powyżej plików cookies.   

Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień 
przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować 
utratę dostępu do niektórych funkcji serwisu.  

 
 
 
2) W jakich celach przetwarzamy dane zbierane przez cookies? 

 
Używamy następujących rodzajów plików cookies: 
- niezbędne pliki cookies (wykorzystywane w celach technicznych, w tym umożliwiające 

korzystanie z serwisu), 

- funkcjonalne pliki cookies (związane z poprawą funkcjonalności serwisu, wykorzystywane 

w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pliki te pozwalają w szczególności rozpoznać 

urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną 

do jego indywidualnych potrzeb, w tym mogą pomóc np. w rozpoznaniu urządzenia 

końcowego Użytkownika w celu wyświetlenia Serwisu w wersji mobilnej, w przypadku gdy 

Użytkownik korzysta z urządzenia przenośnego takiego jak smartfon), 

- statystyczne pliki cookies (wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych; 

pomagają nam mierzyć ruch na stronie i zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają 

z naszej strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a także wykrywanie 

nadużyć), 

- reklamowe (w tym społecznościowe) pliki cookies (wykorzystywane do celów 

marketingowych oraz personalizacji reklam i a także powiązania Serwisu z profilami 

Usługodawcy w mediach społecznościowych. Te pliki cookie służą do optymalizacji reklam 

wyświetlanych Użytkownikowi oraz umożliwiają dostarczanie Użytkownikowi treści lepiej 

dopasowanych do jego zainteresowań, w tym np. określanie, gdzie użytkownik został 

przekierowany na stronę internetową) . 

 

Niektóre pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być 

również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz 

partnerów. Serwis wykorzystuje usługi zewnętrzne, świadczone m. in. przez Google, Inc. 
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z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, USA), które korzystają ze swoich cookies 

(„zewnętrzne” cookies). Takie cookies służą m. in. do optymalizacji reklam wyświetlanych 

Użytkownikowi, w celu ustalenia tzw. źródła ruchu do Serwisu (tj. ustalenia skąd Użytkownik 

został przekierowany do Serwisu), identyfikacji unikalnych wizyt Użytkowników w Serwisie 

oraz analizy niestandardowych zmiennych związanych ze sposobem korzystania z Serwisu. 

Google, Inc. wykorzystuje te informacje do celów statystycznych, tworząc ogólny obraz 

Serwisu.  

Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem 

http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/ 

 
Szczegółowa lista plików cookies wykorzystywanych w Serwisie znajduje się poniżej: 
 

Serwis https://blik.com/ 

Nazwa Czas 
wygaśnięcia 

Opis Rodzaj Właściciel 

pll_language 
 

1 rok Ciasteczko, które 
rozpoznaje język 
przeglądarki.  

funkcjonaln
e 

PSP 

NMCMSSESSID 1 rok Ciasteczko, które 
zapisuje zgodę 
na użycie 
cookies w 
serwisie. 

niezbędne PSP 

IDE 1,5 roku Ciasteczko 
wykorzystywane 
do retargetingu, 
optymalizacji i 
raportowania 
działań 
reklamowych. 

reklamowe       
 
 

DoubleClick 

DSID 1,5 roku Ciasteczko 
Doubleclicka 
służące do 
wyświetlania 
ukierunkowanych 
reklam, które są 
dla użytkownika 
istotne w całej 
sieci. 

reklamowe DoubleClick 

AID, TAID 2 lata Te ciasteczka 
łączą  działania z 
innymi 
urządzeniami, na 
których wcześniej 
logowałeś się za 
pośrednictwem 
swojego konta 
Google. 

reklamowe DoubleClick 

GPS 1 dzień Ten plik cookie 
jest ustawiany 
przez Google 
(Youtube) i 
rejestruje 

reklamowe Google 
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unikalny 
identyfikator do 
śledzenia 
użytkowników na 
podstawie ich 
położenia 
geograficznego. 

PREF 8 miesięcy Ciasteczko, które 
nadaje unikalne 
ID używane 
przez Google, 
służące do 
przechowywania 
statystyk 
dotyczących 
sposobu, w jaki 
użytkownik 
korzysta z filmów 
YouTube na 
różnych stronach 
internetowych. 

reklamowe Google 

YSC Zakończenie 
sesji 

Ten plik cookie 
jest ustawiany 
przez Google 
(YouTube) i 
umożliwia 
YouTube 
zbieranie 
informacji o 
przeglądarce 
użytkownika. 
Usługodawca 
pozwala 
YouTube ustawić 
ten plik cookie, 
aby filmy z 
YouTube mogły 
być wyświetlane 
na tej stronie. 

reklamowe Google 

VISITOR_INFO1_LI
VE 
 

179 dni Ciasteczko, które 
próbuje 
oszacować 
przepustowość 
użytkowników na 
stronach ze 
zintegrowanymi 
filmami YouTube. 

reklamowe Google 

_ga 2 lata Ciasteczko 
zliczające, ile 
osób odwiedziło 
stronę blik.com i 
rozpoznające 
użytkowników, 
którzy odwiedzili 
ją wcześniej. 

statystyczne Google 
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_gat 10 minut Ciasteczko 
monitorujące 
częstotliwość 
żądań 
wyświetlenia 
strony. 

statystyczne Google 

_gid 24 godziny Ciasteczko, które 
rozróżnia 
użytkowników 
wykorzystywane 
do liczenia i 
śledzenia odsłon. 

statystyczne Google 

_fbp 3 miesiące Ciasteczko, które 
nadaje 
użytkownikom 
strony blik.com 
unikalne ID i 
umożliwia 
wyświetlanie im 
reklam na 
Facebooku oraz 
innych 
platformach 
współpracującyc
h z 
Facebookiem. 

reklamowe Facebook 

_fbc 3 miesiące Ciasteczko, które 
zostanie 
skonfigurowane 
tylko w sytuacji, 
gdy na stronę 
blik.com wejdzie 
użytkownik z 
parametrem 
fbclid w adresie 
url. Ciasteczko to 
rozpoznaje na 
stronie blik.com 
użytkowników 
Facebooka. 

reklamowe Facebook 

fbclid  Parametr, który 
nadaje unikalne 
ID dla każdego 
kliknięcia 
użytkownika w 
reklamę na 
Facebooku lub 
na 
współpracującyc
h z FB 
platformach. 
Przypisuje to 
kliknięcie do 
odpowiedniego 
zdarzenia 

reklamowe Facebook 
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zdefiniowanego 
w Facebook 
Pixel.   

smuuid 12 miesięcy Ciasteczko 
śledzące wizyty 
anonimowe. 
Przypisywane 
jest każdemu 
odwiedzającemu 
stronę. 
Ciasteczko samo 
w sobie nie  
zawiera żadnych 
informacji   
umożliwiających 
identyfikację  
kontaktu i 
poznanie np. 
danych  
osobowych 
osoby 
wchodzącej na  
stronę – 
połączenie z 
kartą kontaktu 
następuje 
dopiero wewnątrz   
SALESmanago. 

statystyczne SalesManag
o 

smclient 10 lat Ciasteczko 
identyfikujące, 
służące do 
monitorowania 
aktywności 
użytkownika.  
Ciasteczko samo 
w sobie nie  
zawiera żadnych 
informacji   
umożliwiających 
identyfikację  
kontaktu i 
poznanie np. 
danych  
osobowych 
osoby 
wchodzącej na  
stronę – 
połączenie z 
kartą kontaktu 
następuje 
dopiero wewnątrz   
SALESmanago. 

statystyczne SalesManag
o 

smform 10 lat Ciasteczko 
obsługujące 
formularze 

funkcjonaln
e 

SalesManag
o 
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kontaktowe i 
popupu.Informacj
e na temat 
zachowania  
formularzy i 
popupów – ilość 
wizyt,  timestamp 
ostatniej wizyty,   
informacje o tym 
czy popup został  
zamknięty/zmini
malizowany 

smg 10 lat Ciasteczko 
identyfikujące 
użytkownika. W 
ciasteczku 
znajduje się 
identyfikator w 
formacie UUID,. 
Nie ma żadnej 
możliwości 
odkodowania 
ciasteczka i 
pozyskania 
informacji - jest to 
losowy ciąg 
znaków w 
odpowiednim 
formacie. 
Wartość 
ciasteczka jest 
przekazywana 
wraz z pixelem 
montitorującym 
SALESmanago 
jako jeden z jego 
parametrów. 

statystyczne SalesManag
o 

smvr 10 lat Ciasteczko 
przechowujące 
informacje o 
wizytach 
(zakodowane 
base64). 

statystyczne SalesManag
o 

smvs 24 godziny Ciastko 
odpowiada za 
zapisanie źródła 
wejścia na 
stronę. 

statystyczne SalesManag
o 

smg 10 lat Ciasteczko 
identyfikujące 
użytkownika – 
globalny 
identyfikator w 
obrębie całego 
systemu. 

statystyczne SalesManag
o 
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smrcrsaved 10 lat Ciasteczko 
zapisujące 
informację, czy 
identyfikator 
został zapisany w 
SALESmanago 
(deprecated). 

statystyczne SalesManag
o 

SERVERID 10 lat Ciasteczko 
identyfikujące 
serwer, który 
dostarczył 
ostatnią stronę 
do przeglądarki. 

statystyczne SalesManag
o 

SMCNTCTGS  10 lat  Ciasteczko   
identyfikujące,   
przypisywane   
zidentyfikowanym   
kontaktom   
monitorowanym 
Ciasteczko 
zawiera tagi 
przypisane  do 
zahaszowanego 
maila w postaci  
json’a   
{„hashowanyEma
il”:”tag1,tag2″} 

statystyczne  
SalesManag
o 
 
 

SMOPTST 10 lat 
 

Ciasteczko   
identyfikujące,   
przypisywane   
zidentyfikowanym   
kontaktom   
monitorowanym 
Ciasteczko 
zawiera status 
kontaktu  
przypisany do 
zahaszowanego  
 maila w postaci 
json’a   
{„hashowanyEma
il”:”true”,   
„hashowanyEmail
”:”false”} 

statystyczne  
SalesManag
o 
 
 

 

 
3) Wtyczki serwisów społecznościowych: 

 
Facebook - w Serwisie znajdują się wtyczki powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w 
odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do tego serwisu. 
Odwiedzając nasz profil Facebook Użytkownik przechodzi do serwisu Facebook, w którym 
obowiązują zasady dotyczące danych ustalone przez ten serwis. Z zasadami dotyczącymi 
przetwarzania danych przez Facebook można zapoznać się tutaj: https://pl-
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pl.facebook.com/about/privacy/ natomiast z zasadami wykorzystywania plików cookies i 
podobnych technologii tutaj https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

 
Twitter - w Serwisie znajdują się wtyczki powiązane z serwisem Twitter. W tym celu 
w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do tego serwisu. 
Odwiedzając nasz profil Twitter Użytkownik przechodzi do serwisu Twitter, w którym 
obowiązują zasady dotyczące danych ustalone przez ten serwis. Z zasadami dotyczącymi 
przetwarzania danych przez Twitter można zapoznać się tutaj: https://twitter.com/en/privacy  

 
Instagram - w Serwisie znajdują się wtyczki powiązane z serwisem Instagram. W tym celu 
w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do tego serwisu. 
Odwiedzając nasz profil Instagram Użytkownik przechodzi do serwisu Instagram, w którym 
obowiązują zasady dotyczące danych ustalone przez ten serwis. Z zasadami dotyczącymi 
przetwarzania danych przez Instagram można zapoznać się tutaj: 
https://help.instagram.com/519522125107875  
 
YouTube – w Serwisie znajdują się wtyczki powiązane z serwisem Youtube a także osadzane 
są klipy wideo (z wykorzystaniem mechanizmu tzw. embedowania) udostępniane w serwisie 
YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący 
się do tego serwisu. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się w 
oparciu o zasady ochrony prywatności, które są dostępne pod adresem: 
https://policies.google.com/privacy  
 
LinkedIn - w Serwisie znajdują się wtyczki powiązane z serwisem LinkedIn. W tym celu w 
odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do tego serwisu. 
Odwiedzając nasz profil LinkedIn Użytkownik przechodzi do serwisu LinkedIn, w którym 
obowiązują zasady dotyczące danych ustalone przez ten serwis. Z zasadami dotyczącymi 
przetwarzania danych przez LinkedIn można zapoznać się tutaj: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  
 
Odwiedzając nasz profil w mediach społecznościowych Użytkownik przechodzi do 
zewnętrznego serwisu, w którym obowiązują zasady dotyczące przetwarzania danych 
ustalone przez ten serwis. Zewnętrzne serwisy jako osobni administratorzy danych osobowych 
mogą wykorzystywać zebrane dane w innych celach, zgodnie z własnymi zasadami 
stosowanymi wobec Użytkowników danego serwisu 

 

 
4) Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies lub wyłączyć obsługę ciasteczek? 

 
Przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody 
Użytkownika. Taka zgoda może być wyrażona poprzez akceptację oświadczenia 
w Serwisie lub za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyrażenie zgody 
w Serwisie i ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający 
wykorzystywanie cookies przez Serwis oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie 
cookies. Zwracamy uwagę, że zablokowanie „własnych” plików cookies Serwisu może 
uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. 

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez 
przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. W wielu przypadkach 
oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących 
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby 
blokować automatyczną obsługę wszystkich lub niektórych plików cookies w ustawieniach 
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu 
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Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zanim 
zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek pomaga w 
wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie 
się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce. 

Jeśli nie życzysz sobie, aby na Twoim urządzeniu końcowym były przechowywane ciasteczka, 
możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości 
lub w jakiejś części lub też wskazać, że każdorazowo chcesz otrzymywać komunikat 
w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie.  

Należy jednak pamiętać, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może mieć to 
negatywny wpływ na pełne i wygodne korzystanie z Serwisu. Uniemożliwisz nam również 
zbieranie anonimowych informacji dotyczących używania naszej strony w celu stałego 
poprawiania jej usług i zawartości. 

Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego. W tym celu 
należy skorzystać z instrukcji właściwej dla przeglądarki, z której korzysta Użytkownik. 

 

5) Jak wyłączyć obsługę ciasteczek? 

Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej. Więcej informacji na ten 
temat możesz znaleźć na stronach dotyczących konkretnych przeglądarek. Przydatne 
informacje w tym zakresie mogą znajdować się pod poniższymi adresami: 

Dla przeglądarki Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka  
Dla przeglądarki Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl  
Dla przeglądarki Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-
edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-
63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09  
Dla przeglądarki Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies  
Dla przeglądarki Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac  

 

 


