
 
 
 

1 

 

Paysafe Cookies 
 

Ciaste
czko 

Domena Źródło Cel Informacje o 
rezygnacji 

Czas 
trwania 

IDE doubleclic
k.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Celem jest remarketing. Dzięki temu 
ciasteczku reklamy mogą być bardziej 
interesujące dla użytkowników. 
Popularne rozwiązania w tym zakresie 
obejmują, na przykład dobór reklamy w 
oparciu o to, czym się interesuje 
użytkownik, poprawę sposobu 
sporządzania raportów na temat 
kampanii oraz unikanie pokazywania 
użytkownikowi reklam, które widział 
przedtem. 

 
 
 
 
 

https://suppor
t.google.com/
ads/answer/2

662922 

1 year 
 
 

https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
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MUID bing.com Bing Głównym celem tego ciasteczka jest 
targetowanie/reklamowanie (śledzenie 
konwersji dla wyszukiwarki Bing). To 
ciasteczko jest szeroko stosowane 
przez Microsoft jako jednoznaczny 
identyfikator użytkownika. Można je 
ustawić za pomocą wbudowanych 
skryptów microsoft. Powszechnie 

uważa się, że można je 
zsynchronizować z wieloma różnymi 
domenami Microsoft, dzięki czemu 

można śledzić użytkowników. 
 

"To ciasteczko służy do 
targetowania/reklamowania. 

Większość reklam online na stronach 
oraz w usługach Microsoft jest 
wyświetlanych przez Microsoft 

Advertising.  Kiedy wyświetlamy 
reklamy online, zamieszczamy na 

stronie jedno lub więcej ciasteczek, 
aby rozpoznać Twój komputer podczas 

wyświetlania reklam. Z czasem 
możemy gromadzić informacje ze stron 

internetowych, na których 
zamieszczamy reklamy i 

wykorzystujemy te informacje do 
oferowania reklam bardziej 

dopasowanych do użytkownika." 

 
https://adverti
se.bingads.mi
crosoft.com/e

n-
us/resources/
policies/opt-
out-of-the-
bing-ads-

optimization-
program 

1 year 

MUID
B 

bat.bing.c
om 

Bing Celem jest śledzenie konwersji w 
odniesieniu do wyszukiwarki Bing. 

Ciasteczko jest wykorzystywane przez 
Microsoft do anonimowego 

identyfikowania sesji użytkownika, co 
pomaga nam w mierzeniu 

skuteczności naszych kampanii 
marketingowych. 

 
Informacje o rezygnacji: 

https://advertise.bingads.microsoft.com
/EN-us/resources/policies/opt-out-of-
the-bing-ads-optimization-program 

 
Czas obowiązywania ciasteczka 

wynosi 1 rok. 
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TS… www.pay
safecard.

com 

Internal Dzięki tym ciasteczkom możemy 
zrównoważyć obciążenie pracą 

poprzez, między innymi, zapisywanie, 
do którego serwera została przypisania 
sesja przeglądania użytkownika celem 
zapewnienia, że będą się zajmowały 

tylko pojedynczym serwerem podczas 
trwania sesji. 

 
Session 

_cfdui
d 

maxmind.
com 

Cloudflare Celem jest ominięcie ograniczeń 
zabezpieczających w oparciu o adres 
IP użytkownika. Ciasteczko służy do 
identyfikacji poszczególnych klientów 
pod wspólnym adresem IP i umożliwia 

zastosowanie osobnych ustawień 
bezpieczeństwa w odniesieniu do 
każdego klienta.  Na przykład, jeśli 

odwiedzający znajduje się w kawiarni, 
w której jest kilka zainfekowanych 

urządzeń, ale dane urządzenie 
użytkownika jest urządzeniem 

zaufanym (np. ze względu na to, że 
ukończył on wyzwanie w okresie 

Obowiązywania wyzwania), ciasteczko 
umożliwia nam identyfikację tego 

klienta oraz zapobiega ponownemu 
postawieniu go przez wyzwaniem. Nie 

odpowiada ono żadnemu 
identyfikatorowi w aplikacji sieciowej i 
nie przechowuje danych, które można 

przypisać do określonej osoby. 

 
1 year 
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_dc_gt
m_UA-
50812
803-1 

paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Cel tego ciasteczka jest ściśle 
niezbędny. To ciasteczko jest 

powiązane z witrynami 
wykorzystującymi Menadżera Google 
Tag w celu ładowania innych skryptów 
i kodu na stronę. W sytuacji, gdy jest 

ono wykorzystywane, może być 
traktowane jako ściśle niezbędne, 

ponieważ bez ciasteczka inne skrypty 
mogą nie funkcjonować prawidłowo. 
Końcówka nazwy to unikalny numer, 
który służy również jako identyfikator 
powiązanego konta Google Analytics. 

 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_ga paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. Służy ono do 
rozróżniania użytkowników Google 

Analytics. 
To jest system newsletterów 

ExactTarget. Po zarejestrowaniu się 
jako odbiorca newslettera zgodnie z 
procedurą double-opt-in zostaniesz 
przeniesiony na stronę programu 

pocztowego subdomeny.* 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

2 years 

_gat paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. To ciasteczko 
nie przechowuje danych użytkownika i 

jest wykorzystywane wyłącznie do 
ograniczania liczby wniosków, które 

należy złożyć do doubleclick.net. (służy 
do obniżenia liczby wniosków). 

To jest system newsletterów 
ExactTarget. Po zarejestrowaniu się 
jako odbiorca newslettera zgodnie z 
procedurą double-opt-in zostaniesz 
przeniesiony na stronę programu 

pocztowego subdomeny.* 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

50812
803-1 

paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. 
To jest system newsletterów 

ExactTarget. Po zarejestrowaniu się 
jako odbiorca newslettera zgodnie z 
procedurą double-opt-in zostaniesz 
przeniesiony na stronę programu 

pocztowego subdomeny.* 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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_gid paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. 
To jest system newsletterów 

ExactTarget. Po zarejestrowaniu się 
jako odbiorca newslettera zgodnie z 
procedurą double-opt-in zostaniesz 
przeniesiony na stronę programu 

pocztowego subdomeny.* 

information:ht
tps://tools.go
ogle.com/dlp
age/gaoptout 

1 day 

_ga paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. Służy ono do 
rozróżniania użytkowników Google 

Analytics. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

2 years 

_gat paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. To ciasteczko nie 
przechowuje danych użytkownika i jest 

wykorzystywane wyłącznie do 
ograniczania liczby wniosków, które należy 

złożyć do doubleclick.net. (służy do 
obniżenia liczby wniosków). 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

50812
803-1 

paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_gid paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 
(1 day) 

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

www.pay
safecard.

com 

Hotjar Celem jest śledzenie zachowania 
użytkownika. To ciasteczko dotyczące sesji 

umożliwia Hotjar zebranie informacji o 
tym, czy odwiedzający został 

uwzględniony w próbie, która służy do 
generowania zakresu. 

information:ht
tps://www.hot
jar.com/opt-

out 

Session 

_uetsi
d 

paysafec
ard.com 

Internal Celem jest śledzenie Microsoft Bing Ads 
Universal Event Tracking (UET). 

https://adverti
se.bingads.mi
crosoft.com/e

n-
us/resources/
policies/opt-
out-of-the-
bing-ads-

optimization-
program 

 

Session 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
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_vwo_
uuid_v

2 

paysafec
ard.com 

Wingify Celem jest wydajność (obsługa sesji do 
zastosowania). Nazwa tego ciasteczka jest 

powiązana z produktem Visual Website 
Optimiser firmy Wingify z siedzibą w USA. 
To narzędzie pomaga właścicielom stron w 
mierzeniu wydajności różnych wersji stron 

internetowych. Dzięki temu ciasteczku 
można zapewnić, że odwiedzający zawsze 
zobaczy tę samą wersję strony i służy ono 
również do śledzenia zachowania w celu 

pomiaru wydajności różnych wersji strony. 

https://vwo.co
m/opt-out/ 

1 year 

b2b_w
tl 

www.pay
safecard.

com 

Internal Marketing - Śledzenie konwersji. 
To ciasteczko może mieć wartości 0 

lub 1. Jeśli użytkownik wysłał już 
marketingowy formularz kontaktowy 

B2B, ciasteczko ma wartość 1. 

 
3 years 

ed_St
C 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Śledzenie konwersji. 
Ciasteczko przechowuje informacje o 
krokach do konwersji (wyszukiwanie 
POS lub transakcja). Zawiera ono 

informacje o dacie i czasie pierwszych 
odwiedzin na paysafecard.com, liczbie 

indywidualnych sesji internetowych 
zapoczątkowanych przez użytkownika, 

liczbie stron odwiedzonych przez 
użytkownika oraz informację o tym, czy 

użytkownik dokonał konwersji - 
wyszukiwanie POS lub transakcja - 

oznaczone wartością 0 lub 1. 

 
20 

years 

ed_Ut
C 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Śledzenie konwersji. 
To ciasteczko przechowuje informacje 

o adresie URL ostatniej strony 
odwiedzonej przez użytkownika na 

paysafecard.com. 

 
20 

years 

https://vwo.com/opt-out/
https://vwo.com/opt-out/
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eid criteo.co
m 

Ad server 
Criteo 

Celem jest reklama. Te ciasteczka są 
wykorzystywane do oferowania reklam, 
które są lepiej dopasowane do Twoich 

zainteresowań. Są one również 
wykorzystywane do ograniczania liczby 

wyświetleń reklam oraz pomagają 
zmierzyć skuteczność kampanii 
reklamowych. Zazwyczaj są one 

umieszczane przez sieci reklamowe za 
zgodą operatora strony internetowej. 
Pamiętają, że użytkownik odwiedził 

daną stronę internetową i udostępniają 
te informacje innym organizacjom, tj. 

reklamodawcy. Dosyć często 
ciasteczka śledzące i reklamowe są 
powiązane z funkcjonalnością strony 
oferowaną przez inną organizację. 

information:ht
tps://www.crit
eo.com/priva

cy/ 

6 
months 

fr facebook.
com 

Facebook Celem jest reklama. To ciasteczko 
zawiera zaszyfrowaną informację o 

identyfikatorze facebooka i 
przeglądarki. 

https://www.f
acebook.com
/help/568137
493302217 

3 
months 

ga_nl paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Śledzenie konwersji. 
Ciasteczko przechowuje podzieloną 
wersję adresu e-mail, który został 
podany przy rejestracji odbiorcy 
newslettera marketingowego. 

 
Session 

igodigit
alst_6
23957

6 

igodigital.
com 

iGoDigital Ciasteczko służy do przechwytywania 
zachowania klientów celem poprawy 
jakości doświadczeń naszych klientów 

online, w tym poprawy jakości 
przeglądania. 

 
Session 

igodigit
alstdo
main 

igodigital.
com 

iGoDigital Ciasteczko służy do przechwytywania 
zachowania klientów celem poprawy 
jakości doświadczeń naszych klientów 

online, w tym poprawy jakości 
przeglądania. 

 
Session 

igodigit
altc2 

igodigital.
com 

iGoDigital Ciasteczko służy do przechwytywania 
zachowania klientów celem poprawy 
jakości doświadczeń naszych klientów 

online, w tym poprawy jakości 
przeglądania. 

 
10 

years 

https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
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promo
countr

y 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Preferowany kraj 
użytkownika. 

To ciasteczko przechowuje informację 
o preferowanym kraju użytkownika. 

Jest generowane przez nasze 
"narzędzie promocyjne" i współpracuje 

z naszą geolokalizacją IP. 

 
1 year 

promol
angua

ge 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Preferowany kraj 
użytkownika. 

To ciasteczko przechowuje informację 
o preferowanym języku użytkownika. 

Jest generowane przez nasze 
"narzędzie promocyjne" i współpracuje 

z językiem przeglądarki. 

 
1 year 

psc_co
untry_
man 

www.pay
safecard.

com 

Internal Marketing - Preferowany kraj 
użytkownika. 

To ciasteczko przechowuje informację 
o preferowanym kraju użytkownika. 

Zapisuje informacje o dowolnym kraju 
wybranym przez użytkownika z 

naszego rozwijanego pola. 

 
10 

years 

uid criteo.co
m 

Ad server 
Criteo 

Celem jest śledzenie, które z opcji sieci 
społecznościowych wykorzystujesz. Te 
informacje są gromadzone wyłącznie 

zbiorowo i dzięki nim możemy określić, 
które narzędzia są najbardziej 

popularne. 
 

To jest identyfikator, który umożliwia 
oferowanie reklam użytkownikom za 
pomocą sieci reklamowej z Criteo. 

https://www.c
riteo.com/priv

acy/ 

1 year 

cookie
_truste
d_devi
ce_tok

en 

paysafec
ard.com 

Internal Ustawiane w sytuacji, gdy klient ma 
aktywowaną opcję 2FA i zadecyduje o 

oznaczeniu danej przeglądarki jako 
zaufanej - co oznacza, że na tej 

przeglądarce nie będzie proszony 
ponownie o drugi czynnik 

  

prefere
dLocal

e 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Preferowany kraj użytkownika 
oraz język płatności. To ciasteczko 

przechowuje informację o preferowanym 
kraju i języku użytkownika. 

 
20 

years 

https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
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preferr
edPay
mentM
ethod  

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Preferowana metoda 
płatności klienta w celu wstępnego 

wyboru tej metody płatności 

  

DSID .doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Celem jest ponowne targetowanie, 
optymalizacja, sporządzanie raportów i 

przypisywanie reklam online. DoubleClick 
to platforma reklamowa. 

  

IDE .doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Celem jest ponowne targetowanie, 
optymalizacja, sporządzanie raportów i 

przypisywanie reklam online. DoubleClick 
to platforma reklamowa. 

  

__son
ar 

.doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Celem jest określenie, którzy odwiedzający 
na naszej stronie widzieli lib kliknęli jedną 

z naszych reklam. DoubleClick to 
platforma reklamowa. 

  

__utm
a 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. Te ciasteczka służą 
do gromadzenia informacji o tym, w jaki 

sposób odwiedzający korzystają ze strony 
internetowej. Te ciasteczka służą do 

gromadzenia informacji w anonimowy 
sposób. Są to takie informacje jak liczba 
odwiedzin, skąd odwiedzający dotarli na 
witrynę oraz strony, które odwiedzili w 

witrynie. Dzięki tym informacjom możemy 
poprawić jakość naszej strony 

  

__utm
b 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. 
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__utm
c 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. Te ciasteczka służą 
do gromadzenia informacji o tym, w jaki 

sposób odwiedzający korzystają ze strony 
internetowej. Te ciasteczka służą do 

gromadzenia informacji w anonimowy 
sposób. Są to takie informacje jak liczba 
odwiedzin, skąd odwiedzający dotarli na 
witrynę oraz strony, które odwiedzili w 

witrynie.  Dzięki tym informacjom możemy 
poprawić jakość naszej strony 

  

__utmt .payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. 
  

__utm
z 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. Te ciasteczka służą 
do gromadzenia informacji o tym, w jaki 

sposób odwiedzający korzystają ze strony 
internetowej. Te ciasteczka służą do 

gromadzenia informacji w anonimowy 
sposób. Są to takie informacje jak liczba 
odwiedzin, skąd odwiedzający dotarli na 
witrynę oraz strony, które odwiedzili w 

witrynie. Dzięki tym informacjom możemy 
poprawić jakość naszej strony 

  

_ga .payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. Służy ono do 
rozróżniania użytkowników Google 

Analytics. Te ciasteczka służą do 
gromadzenia informacji o tym, w jaki 

sposób odwiedzający korzystają ze strony 
internetowej. Te ciasteczka służą do 

gromadzenia informacji w anonimowy 
sposób. Są to takie informacje jak liczba 
odwiedzin, skąd odwiedzający dotarli na 
witrynę oraz strony, które odwiedzili w 

witrynie.  Dzięki tym informacjom możemy 
poprawić jakość naszej strony 

 
2 years 

_gat_g
tag_U
A_752
84908

_5 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. 
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_gid .payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. 
  

APID .advertisi
ng.com 

AOL Inc Celem jest reklama.   
  

CMDD .casalem
edia.com 

 
Celem jest reklama/targetowanie. 

Ciasteczko gromadzi anonimowe dane 
powiązane z odwiedzinami użytkownika w 
witrynie oraz załadowanymi stronami i ma 

na celu wyświetlanie targetowanych 
reklam. 

  

CMID .casalem
edia.com 

 
Celem jest reklama/targetowanie. 

Ciasteczko gromadzi anonimowe dane 
powiązane z odwiedzinami użytkownika w 
witrynie oraz załadowanymi stronami i ma 

na celu wyświetlanie targetowanych 
reklam. 

  

CMPR
O 

.casalem
edia.com 

 
Celem jest reklama.   

  

CMPS .casalem
edia.com 

 
Celem jest reklama.   

  

CMRU
M3 

.casalem
edia.com 

 
Celem jest reklama.   

  

CMSC .casalem
edia.com 

 
Celem jest reklama.   

  

CMST .casalem
edia.com 

 
Celem jest reklama.   

  

IDE .doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Celem jest reklama. Dzięki temu 
ciasteczku reklamy mogą być bardziej 

interesujące dla użytkowników. Popularne 
rozwiązania w tym zakresie obejmują, na 
przykład dobór reklamy w oparciu o to, 

czym się interesuje użytkownik, poprawę 
sposobu sporządzania raportów na temat 

kampanii oraz unikanie pokazywania 
użytkownikowi reklam, które widział 

przedtem. 

  

TDCP
M 

.adsrvr.or
g 

 
Celem jest reklama.   

  

TDID .adsrvr.or
g 

 
Celem jest reklama.   
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TS014
dc4bb 

www.pay
safe.com 

 
Celem jest reklama.   

  

UID ads.sticky
adstv.co

m 

 
Celem jest reklama.   

  

_ga .paysafe.
com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. Służy ono do 
rozróżniania użytkowników Google 

Analytics. Te ciasteczka służą do 
gromadzenia informacji o tym, w jaki 

sposób odwiedzający korzystają ze strony 
internetowej. Te ciasteczka służą do 

gromadzenia informacji w anonimowy 
sposób. Są to takie informacje jak liczba 
odwiedzin, skąd odwiedzający dotarli na 
witrynę oraz strony, które odwiedzili w 

witrynie. Dzięki tym informacjom możemy 
poprawić jakość naszej strony 

 
2 years 

_gat .paysafe.
com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. To ciasteczko nie 
przechowuje danych użytkownika i jest 

wykorzystywane wyłącznie do 
ograniczania liczby wniosków, które należy 

złożyć do doubleclick.net. (służy do 
obniżenia liczby wniosków). 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gid .paysafe.
com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. 
  

pxSy .provenpi
xel.com 

 
Celem jest reklama.   

  

pxid .provenpi
xel.com 

 
Celem jest reklama.   

  

rtbDat
a0 

.adaptv.a
dvertising

.com 

 
Celem jest reklama.   

  

_bizo_
bzid 

incomeac
cess.com 

 
Celem jest reklama/targetowanie. 

  

_bizo_
cksm 

incomeac
cess.com 

 
Celem jest reklama/targetowanie. 

  

_bizo_
np_sta

ts 

incomeac
cess.com 

 
Celem jest reklama/targetowanie. 
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_ga incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. Służy ono do 
rozróżniania użytkowników Google 

Analytics.  Te ciasteczka służą do 
gromadzenia informacji o tym, w jaki 

sposób odwiedzający korzystają ze strony 
internetowej. Te ciasteczka służą do 

gromadzenia informacji w anonimowy 
sposób. Są to takie informacje jak liczba 
odwiedzin, skąd odwiedzający dotarli na 
witrynę oraz strony, które odwiedzili w 

witrynie. Dzięki tym informacjom możemy 
poprawić jakość naszej strony 

 
2 years 

_gat incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. To ciasteczko nie 
przechowuje danych użytkownika i jest 

wykorzystywane wyłącznie do 
ograniczania liczby, które należy złożyć do 
doubleclick.net. (służy do obniżenia liczby 

wniosków).  

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

30695-
2 

incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. 
  

_gat_
UA-

44713
927-1 

incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. 
  

_gid incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. To ciasteczko służy 
do przechowywania identyfikatora sesji 

oraz do grupowania całej działalności sesji 
w odniesieniu do każdego użytkownika. 

  

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

incomeac
cess.com 

Hotjar Celem jest wydajność. To ciasteczko 
umożliwia Hotjar zebranie informacji o 

tym, czy odwiedzający został 
uwzględniony w próbie, która służy do 

generowania zakresu. 

  

anj .adnxs.co
m 

 
To ciasteczko służy do ponownego 

targetowania, optymalizacji, sporządzania 
raportów i przypisywania reklam online. 
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sess .adnxs.co
m 

 
Ciasteczko dotyczące sesji zawiera 

pojedynczą nieunikalną wartość: "1". Jest 
wykorzystywane przez platformę do 

sprawdzania, czy przeglądarka została 
ustawiona w taki sposób, aby akceptowała 

ciasteczka AppNexus 

  

uuid2 .adnxs.co
m 

 
Celem są reklamy behawioralne; innymi 

słowy: ciasteczko pomaga w rozpoznaniu 
przeglądarki tak, abyśmy mogli oferować 

bardziej dopasowane reklamy oraz w 
rozpoznaniu użytkownika, który 

zrezygnował z reklam behawioralnych. 

  

Cookie 
checke

r 

A cookie 
is added 
on the 
load of 

S.ashx or 
I.ashx, 
named 
CEK 

 
To ciasteczko jest sprawdzane 

poprzez zapisywanie wrażenia lub 
kliknięcia. Jeśli ciasteczko nie jest 
obecne na wrażeniu lub kliknięciu, 

śledzenie musi się odbywać w 
bezciasteczkowym trybie śledzenia. 
To ciasteczko zawiera tylko znak 'a'. 

 
Forever 

until 
deleted. 
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XYZ User 
profile 
cookie 

 
Ciasteczko profilu użytkownika w 
serwerze reklamowym służy do 

rozróżniania graczy oraz do śledzenia 
określonych danych, tj. ich 

przeglądarka, geolokalizacja czy 
system operacyjny.  

 
Wartość ciasteczka wygląda 

następująco: 
[browser id]&[language id]&[operating 

system 
id]&[City]&[Region]&[Country]&[Time 
zone ID]&[Channel ID]&&[Ad serving 

unique player id]&[btag of first 
impression]&[btag of last click] 

(Ta informacja zawiera wewnętrznie 
wygenerowany identyfikator dla 

każdego z tych atrybutów, identyfikator 
AdServing Unique Player to GUID 
generowany wewnętrznie po raz 

pierwszy, jeśli ten komputer po raz 
pierwszy odwiedził stronę i nie 

znaleziono żadnych historycznych 
ciasteczek, służy do identyfikacji profilu 

użytkownika na potrzeby śledzenia) 

 
1 month 
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A_ [adi
d] 

Ad 
display 
cookie 

 
To ciasteczko służy do śledzenia 
rotacji reklam, daty pierwszego 

obejrzenia, liczbę obejrzeń, datę 
pierwszego kliknięcia, ostatniego 
kliknięcia oraz liczby kliknięć dla 

reklamy. 
 

Zawartość ciasteczka wygląda 
następująco: 

a=[id. reklamy] 
&r=[wskaźnik rotacji] 

&fv=[data pierwszego obejrzenia, w 
formacie rrrrMMdd] 

&lv=[data ostatniego obejrzenia, w 
formacie rrrrMMddhhmmss] 

&vc=[liczba obejrzeń] 
&fc=[data pierwszego klknięcia, w 

formacie rrrrMMdd] 
&lc=[data ostatniego kliknięcia, w 

formacie rrrrMMddhhmmss] 
cc= [liczba kliknięć] 

Maksymalnie może istnieć 10 
ciasteczek tego rodzaju. Jeśli 
ciasteczek jest więcej niż 10, 

ciasteczka z ostatnim kliknięciem / 
najstarszą datą obejrzenia są 

usuwane, dopóki nie zostanie 10 
ciasteczek.   

 
1 month 
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PM_ 
[parent 
merch
ant id 
of the 

ad 
clicked

] 

Merchant 
cookie 

 
To ciasteczko służy do śledzenia 

ostatniego kliknięcia w odniesieniu do 
dominującego partnera handlowego. 

 
Wartość ciasteczka wygląda 

następująco: 
c=[the tracking key word passed by the 

c param] 
&s=[the site id] 
&ad=[the ad id] 

&md=[the media id] 
&pm=[the parent merchant id] 

&d=[date and time of click, formatted 
as yyyyMMddhhmmss] 

&r= [1 if the player is registered, 0 if 
they are not] 

Maksymalnie może istnieć 10 
ciasteczek tego rodzaju. Jeśli 
ciasteczek jest więcej niż 10, 

ciasteczka z najstarszą datą kliknięcia 
są usuwane, dopóki nie zostanie 10 

ciasteczek. 

  

IDE doubleclic
k.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Celem jest remarketing.   https://suppor
t.google.com/
ads/answer/2

662922 

1 year 

JSESS
IONID 

my.paysa
fecard.co

m 

 
To są ciasteczka dotyczące sesji 

platformy o celu ogólnym i są 
wykorzystywane przez witryny 

napisane przez JSP. Zazwyczaj służą 
do utrzymywania sesji anonimowych 

użytkowników przez serwer. To 
ciasteczko umożliwia naszym 

serwerom internetowym reagowanie 
na Twoje działania na stronie, tj. 'Dodaj 

do koszyka' lub przeglądanie strony 
internetowej. Bez tego ciasteczka 
strona nie będzie działać. Jest ono 

ściśle niezbędne. 

 
Session 

https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
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MUID bing.com Conversion 
tracking for 
Bing search 

engine 

To ciasteczko służy do 
targetowania/reklamowania. 
Większość reklam online na stronach 
oraz w usługach Microsoft jest 
wyświetlanych przez Microsoft 
Advertising.  Kiedy wyświetlamy 
reklamy online, zamieszczamy na 
stronie jedno lub więcej ciasteczek, 
aby rozpoznać Twój komputer podczas 
wyświetlania reklam. Z czasem 
możemy gromadzić informacje ze stron 
internetowych, na których 
zamieszczamy reklamy i 
wykorzystujemy te informacje do 
oferowania reklam bardziej 
dopasowanych do użytkownika." 

 

 
https://adverti
se.bingads.mi
crosoft.com/e

n-
us/resources/
policies/opt-
out-of-the-
bing-ads-

optimization-
program 

1 year 

_dc_gt
m_UA-
50812
803-1 

my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

To ciasteczko służy do 
targetowania/reklamowania. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_ga my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. Służy ono do 
rozróżniania użytkowników Google 

Analytics. Data ważności ciasteczka wynosi 
2 lata. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 
 

2 years 

_gat_
UA-

50812
803-1 

my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_gid my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. Celem jest 
wydajność. To ciasteczko służy do 

przechowywania identyfikatora sesji oraz 
do grupowania całej działalności sesji w 

odniesieniu do każdego użytkownika. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

1 day 

b2b_w
tl 

my.paysa
fecard.co

m 

Internal Marketing - Śledzenie konwersji. 
To ciasteczko może mieć wartości 0 

lub 1. Jeśli użytkownik wysłał już 
marketingowy formularz kontaktowy 

B2B, ciasteczko ma wartość 1. 

 
3 years 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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ed_St
C 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing - Śledzenie konwersji. 
Ciasteczko przechowuje informacje o 

krokach do konwersji (wyszukiwanie POS 
lub transakcja). Zawiera ono informacje o 

dacie i czasie pierwszych odwiedzin na 
paysafecard.com, liczbie indywidualnych 
sesji internetowych zapoczątkowanych 

przez użytkownika, liczbie stron 
odwiedzonych przez użytkownika oraz 

informację o tym, czy użytkownik dokonał 
konwersji - wyszukiwanie POS lub 

transakcja - oznaczone wartością 0 lub 1. 

 
20 

years 

fr facebook.
com 

Facebook Celem jest reklama. To ciasteczko zawiera 
zaszyfrowaną informację o identyfikatorze 
facebooka i przeglądarki. Okres ważności 

ciasteczka wynosi 3 miesiące. 

https://www.f
acebook.com
/help/568137
493302217 

3 
months 

mypsc
-urls 

my.paysa
fecard.co

m 

Internal Marketing - Śledzenie konwersji. To 
ciasteczko przechowuje informacje o 

adresie URL ostatniej strony odwiedzonej 
przez użytkownika na 
my.paysafecard.com. 

 
1 month 

prefere
dLocal

e 

my.paysa
fecard.co

m 

Internal Marketing - Preferowany kraj użytkownika 
oraz język. To ciasteczko przechowuje 

informację o preferowanym kraju i języku 
użytkownika. 

 
1 year 

thx_gu
id 

tm.paysaf
ecard.co

m 

ThreatMetri
x 

Służy ono do identyfikowania urządzenia, 
za pomocą którego korzystasz z naszej 

strony w ramach wzmocnionych 
zabezpieczeń.  

 
5 years 

Acct_I
D 

Internal 
 

Celem jest identyfikacja konta. 
  

IDE DoubleCli
ck 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Dzięki temu ciasteczku reklamy mogą być 
bardziej interesujące dla użytkowników. 
Popularne rozwiązania w tym zakresie 

obejmują, na przykład dobór reklamy w 
oparciu o to, czym się interesuje 
użytkownik, poprawę sposobu 

sporządzania raportów na temat kampanii 
oraz unikanie pokazywania użytkownikowi 

reklam, które widział przedtem. 

information:ht
tps://support.
google.com/a
ds/answer/26

62922 

390 
days 

https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
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JSESS
IONID 

Internal 
 

To są ciasteczka dotyczące sesji platformy 
o celu ogólnym i są wykorzystywane przez 

witryny napisane przez JSP. Zazwyczaj 
służą do utrzymywania sesji anonimowych 
użytkowników przez serwer. To ciasteczko 

umożliwia naszym serwerom 
internetowym reagowanie na Twoje 

działania na stronie, tj. 'Dodaj do koszyka' 
lub przeglądanie strony internetowej. Bez 
tego ciasteczka strona nie będzie działać. 

Jest ono ściśle niezbędne. 

  

TS... Internal Internal Dzięki tym ciasteczkom możemy 
zrównoważyć obciążenie pracą poprzez, 
między innymi, zapisywanie, do którego 

serwera została przypisania sesja 
przeglądania użytkownika celem 

zapewnienia, że będą się zajmowały tylko 
pojedynczym serwerem podczas trwania 

sesji. 

  

__cfdu
id 

Cloudflar
e 

Cloudflare To ciasteczko służy do omijania ograniczeń 
zabezpieczających w oparciu o adres IP 

uzytkownika.  

  

_dc_gt
m_UA-
39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
Analytics 
tracking, 

DoubleClick
Cookie. 

Celem jest pomaganie w identyfikacji 
odwiedzających na podstawie wieku, płci 
lub zainteresowań przy użyciu narzędzia 

DoubleClick - Google Tag Manager. 

 
365 
days 

_ga Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Służy ono do rozróżniania użytkowników 
Google Analytics. Te ciasteczka służą do 

gromadzenia informacji o tym, w jaki 
sposób odwiedzający korzystają ze strony 

internetowej. Te ciasteczka służą do 
gromadzenia informacji w anonimowy 

sposób. Są to takie informacje jak liczba 
odwiedzin, skąd odwiedzający dotarli na 
witrynę oraz strony, które odwiedzili w 

witrynie. Dzięki tym informacjom możemy 
poprawić jakość naszej strony 

 
2 years 
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_gat Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

To ciasteczko nie przechowuje danych 
użytkownika i jest wykorzystywane 

wyłącznie do ograniczania liczby 
wniosków, które należy złożyć do 

doubleclick.net. (służy do obniżenia liczby 
wniosków). 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

To ciasteczko nie przechowuje danych 
użytkownika i jest wykorzystywane 

wyłącznie do ograniczania liczby 
wniosków, które należy złożyć do 

doubleclick.net. (służy do obniżenia liczby 
wniosków). 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gid Google 
Analytics 

Google 
analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. Celem jest 
wydajność. To ciasteczko służy do 

przechowywania identyfikatora sesji oraz 
do grupowania całej działalności sesji w 

odniesieniu do każdego użytkownika.  

 
1 day 

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

Hotjar Hotjar To ciasteczko dotyczące sesji 
umożliwia Hotjar zebranie informacji o 

tym, czy odwiedzający został 
uwzględniony w próbie, która służy do 
generowania zakresu. Okres ważności 

wynosi 365 dni. 
To ciasteczko służy do gromadzenia 

informacji o tym, w jaki sposób 
odwiedzający korzystają ze strony 

internetowej. Dzięki tym informacjom 
możemy tworzyć raporty i poprawiać 

jakość naszej strony. 

 
 
 
 
 
 

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

Session 

_hjMini
mized
Polls 

Hotjar Hotjar To ciasteczko jest ustawiane po 
zminimalizowaniu przez 

odwiedzającego widżetu Feedback 
Poll.  Ma na celu zapewnić, że widżet 
pozostanie zminimalizowany w czasie, 

gdy odwiedzający korzysta z Twojej 
witryny. 

 
Ciasteczko dotyczące sesji służy do 
gromadzenia informacji o tym, w jaki 
sposób odwiedzający korzystają ze 

strony internetowej. Dzięki tym 
informacjom możemy tworzyć raporty i 

poprawiać jakość strony. 

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

365 
days 

https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
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countr
y 

  
Przechowuje informację o kraju, z którego 
został złożony wniosek. (Używa proxy do 

potwierdzenia) 

  

fr Facebook 
 

Celem jest reklama. To ciasteczko zawiera 
zaszyfrowaną informację o identyfikatorze 

facebooka i przeglądarki.  

 
3 

months 

mbox Adobe 
Target 

Adobe 
Target 

Służy do testowania, które treści i oferty 
online są bardziej interesujące dla 

odwiedzających. 

 
2 years 

mboxP
C 

Adobe 
Target 

Adobe 
Target 

Półstały identyfikator dla przeglądarki 
odwiedzającego. 

 
14 days 

mboxS
ession 

Adobe 
Target 

Adobe 
Target 

Unikalny identyfikator dla sesji 
użytkownika. Domyślnie trwa 30 minut. 

 
Służy do testowania, które treści i 

oferty online są bardziej interesujące 
dla odwiedzających. 

 
30 mins 

_mysk
rill5 

Internal Internal Przechowuje całą sesję aplikacji 
  

apex_
_pref-
langua

ge 

Salesforc
e 

 
Zawiera ciąg, który reprezentuje 

ustawienia lokalne języka. Służy do 
ustawienia preferowanego języka na 

potrzeby użytkownika przeglądającego 
MyAccount. 

  

feature
_token 

  
Przechowuje klucz dla konfiguracji flag 

przechowywanych w Rails.cache 

  

ssoSe
ssionId 

  
Zawiera heksadecymalny zakodowany 

ciąg, który reprezentuje identyfikującego 
tożsamość. Jest wykorzystywane w 

każdym wniosku do BE, który wymaga 
weryfikacji użytkownika. W sytuacji, gdy 

sesja wygaśnie, FE regeneruje nowy 
identyfikator sesji i użytkownik musi 

ponownie dokonać ponownej weryfikacji.  
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test 
  

Stałe ciasteczko, które służy do pomijania 
przekierowań return_to w środowisku 
testowym. Prawdopodobnie zostało 

stworzone w celu ułatwienia testowania 
aplikacji MyAccount. 

 
Perman

ent 

thx_gu
id 

Online 
Metrix 

ThreatMetri
x 

Służy ono do identyfikowania urządzenia, 
za pomocą którego korzystasz z naszej 

strony w ramach wzmocnionych 
zabezpieczeń.  

  

anj 
  

To ciasteczko służy do ponownego 
targetowania, optymalizacji, sporządzania 
raportów i przypisywania reklam online. 

  

dr_pro
mo_1 

  
Zawiera liczbę, która reprezentuje liczbę 

wyświetleń promocji w każdej sesji. 

  

dr_pro
mo_1_

total 

  
Zawiera liczbę, która reprezentuje 

całkowitą liczbę wyświetleń promocji dla 
użytkownika. 

  

uuid2 
  

Celem są reklamy behawioralne; innymi 
słowy: ciasteczko pomaga w rozpoznaniu 
przeglądarki tak, abyśmy mogli oferować 

bardziej dopasowane reklamy oraz w 
rozpoznaniu użytkownika, który 

zrezygnował z reklam behawioralnych. 

  

CraftS
essionI

d 

 
Craft Cel tego ciasteczka jest ściśle niezbędny. 

Nazwa tego ciasteczka jest powiązana z 
systemem zarządzania treściami 

internetowymi Craft, gdzie działa ono jako 
anonimowy identyfikator sesji. Służy do 

śledzenia ostatniej aktywności 
użytkownika, ostatnich odwiedzin oraz 

ogólnego ruchu na stronie. 

  

btag Income 
Access 

 
Służy do śledzenia, czy użytkownicy tworzą 

konta oraz czy realizują transakcje za 
pomocą linków afiliacyjnych w naszym 

programie afiliacyjnym.  

 
365 
days 
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progra
m 

Income 
Access 

 
Służy do śledzenia, czy użytkownicy tworzą 

konta oraz czy realizują transakcje za 
pomocą linków afiliacyjnych w naszym 

programie afiliacyjnym.  

 
365 
days 

promo
_id 

Internal 
 

Identyfikator promocyjny to unikalny 
identyfikator w URL, który przechowuje 
dane w magazynie danych za każdym 

razem, gdy klient, który jest 
zalogowany do Skrill odwiedza stronę 
internetową, która ma promo_id=xxxxx 
w URL. Używamy tych ciasteczek, aby 

sprawdzić, ilu klientów odwiedziło 
określone strony z różnych źródeł. Są 

one bardzo podobne do śledzenia 
Google Analytics UTM, ale 

przechowują dane w naszym własnym 
magazynie danych. Jesteśmy 
przekonani, że jest to bardziej 

wiarygodne i lepsze źródło informacji, 
więc jest to bardzo cenne narzędzie do 
śledzenia wydajności marketingowej. 
Nie są przechowywane żadne dane, 

tylko unikalny identyfikator klienta oraz 
znacznik czasowy zdarzenia. 

 
Jeśli użytkownik, który kliknął na link 

nie jest klientem lub się nie zalogował, 
wówczas w magazynie danych nie 

zostaną wygenerowane dane, 
ponieważ nie będziemy posiadali 
identyfikatora klienta, do którego 

możemy je przyporządkować. 
Jednakże, zdarzenie będzie 

przechowywane w ciasteczkach 
użytkownika, więc jeśli zarejestruje się 
on w ciągu 30 dni od daty zdarzenia, 
dane będą mogły zostać zapisane po 

zdarzeniu, ponieważ wówczas 
zostanie do nich przypisany 

identyfikator klienta.   
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_gcl_a
w 

Google 
 

Conversion Linker to znacznik, który 
automatycznie wykrywa i gromadzi 
informacje dotyczące kliknięcia na 
reklamę w ciasteczku własnym. Te 
informacje pomagają nam mierzyć 
konwersje w prawidłowy sposób.   

Bardziej szczegółowy opis techniczny 
można znaleźć w artykule w naszym 

centrum pomocy tutaj 
https://support.google.com/tagmanager
/answer/7549390?hl=en. Informacje o 

reklamach są gromadzone  w celu 
mierzenia konwersji.   

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage. 

_gcl_d
c 

Google 
 

Conversion Linker to znacznik, który 
automatycznie wykrywa i gromadzi 

informacje dotyczące kliknięcia na reklamę 
w ciasteczku własnym. Te informacje 
pomagają nam mierzyć konwersje w 

prawidłowy sposób.   Bardziej szczegółowy 
opis techniczny można znaleźć w artykule 

w naszym centrum pomocy tutaj 
https://support.google.com/tagmanager/

answer/7549390?hl=en. Informacje o 
reklamach są gromadzone  w celu 

mierzenia konwersji.   

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
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find 
more 

detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage. 

_gcl_a
w 

Google 
 

Conversion Linker to znacznik, który 
automatycznie wykrywa i gromadzi 

informacje dotyczące kliknięcia na reklamę 
w ciasteczku własnym. Te informacje 
pomagają nam mierzyć konwersje w 

prawidłowy sposób.   Bardziej szczegółowy 
opis techniczny można znaleźć w artykule 

w naszym centrum pomocy tutaj 
https://support.google.com/tagmanager/

answer/7549390?hl=en. Infrormacje o 
reklamach są gromadzone  w celu 

mierzenia konwersji.   

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/



 
 
 

27 

 

devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage. 

_gcl_d
c 

Google 
 

Conversion Linker to znacznik, który 
automatycznie wykrywa i gromadzi 

informacje dotyczące kliknięcia na reklamę 
w ciasteczku własnym. Te informacje 
pomagają nam mierzyć konwersje w 

prawidłowy sposób.   Bardziej szczegółowy 
opis techniczny można znaleźć w artykule 

w naszym centrum pomocy tutaj 
https://support.google.com/tagmanager/

answer/7549390?hl=en. Informacje o 
reklamach są gromadzone  w celu 

mierzenia konwersji.  

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage.  
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Acct_I
D 

Internal 
 

Celem jest identyfikacja konta. 
  

JSESS
IONID 

Internal 
 

To są ciasteczka dotyczące sesji platformy 
o celu ogólnym i są wykorzystywane przez 

witryny napisane przez JSP. Zazwyczaj 
służą do utrzymywania sesji anonimowych 
użytkowników przez serwer. To ciasteczko 

umożliwia naszym serwerom 
internetowym reagowanie na Twoje 

działania na stronie, tj. 'Dodaj do koszyka' 
lub przeglądanie strony internetowej. Bez 
tego ciasteczka strona nie będzie działać. 

Jest ono ściśle niezbędne. 

 
Session 

CraftS
essionI

d 

Internal 
 

Cel tego ciasteczka jest ściśle niezbędny. 
Nazwa tego ciasteczka jest powiązana z 

systemem zarządzania treściami 
internetowymi Craft, gdzie działa ono jako 

anonimowy identyfikator sesji. Służy do 
śledzenia ostatniej aktywności 

użytkownika, ostatnich odwiedzin oraz 
ogólnego ruchu na stronie. 

  

IDE DoubleCli
ck 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Celem jest remarketing.   
  

NTLO
CALE
COUN
TRY 

  
 Kraj użytkownika zgodnie z 

przechowywanymi określonymi 
preferencjami konta. 

  

NTLO
CALEL
ANGU
AGE 

  
Język użytkownika zgodnie z 

przechowywanymi określonymi 
preferencjami konta, lokalizacją 

przeglądarki lub wyborem użytkownika. 

  

NTRE
FFER
ALUR

L 

  
Wartość polecającego HTTP  

  

NT_C
O_BR
AND_
NAME 

internal affiliates.net
eller.com 

Prawdopodobna wartość przesłana z 
affiliates.neteller.com.  Wartość zgłoszona 

Adobe Target. 
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NT_M
EMBE
R_CA
TEGO

RY 

internal affiliates.net
eller.com 

Prawdopodobna wartość przesłana z 
affiliates.neteller.com.  Wartość zgłoszona 

Adobe Target. 

  

TS... Internal Internal Dzięki tym ciasteczkom możemy 
zrównoważyć obciążenie pracą poprzez, 
między innymi, zapisywanie, do którego 

serwera została przypisania sesja 
przeglądania użytkownika celem 

zapewnienia, że będą się zajmowały tylko 
pojedynczym serwerem podczas trwania 

sesji. 

  

_ga Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Służy ono do rozróżniania użytkowników 
Google Analytics. Te ciasteczka służą do 

gromadzenia informacji o tym, w jaki 
sposób odwiedzający korzystają ze strony 

internetowej. Te ciasteczka służą do 
gromadzenia informacji w anonimowy 

sposób. Są to takie informacje jak liczba 
odwiedzin, skąd odwiedzający dotarli na 
witrynę oraz strony, które odwiedzili w 

witrynie. Dzięki tym informacjom możemy 
poprawić jakość naszej strony 

  

_gat Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

To ciasteczko nie przechowuje danych 
użytkownika i jest wykorzystywane 

wyłącznie do ograniczania liczby, które 
należy złożyć do doubleclick.net. (służy do 

obniżenia liczby wniosków). 

 
Session 
(Expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

39489
651-16 

Google 
Analytics 

 
Celem jest wydajność. 

  

_gat_
UA-

39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

To ciasteczko nie przechowuje danych 
użytkownika i jest wykorzystywane 

wyłącznie do ograniczania liczby, które 
należy złożyć do doubleclick.net. (służy do 

obniżenia liczby wniosków). 

 
Session 
(Expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 
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_gid Google 
Analytics 

Google 
analytics 
tracking 

Celem jest wydajność. Celem jest 
wydajność. To ciasteczko służy do 

przechowywania identyfikatora sesji oraz 
do grupowania całej działalności sesji w 

odniesieniu do każdego użytkownika. 

  

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

Hotjar 
 

To ciasteczko umożliwia Hotjar zebranie 
informacji o tym, czy odwiedzający został 

uwzględniony w próbie, która służy do 
generowania zakresu. 

  

_hjMini
mized
Polls 

Hotjar Hotjar Ciasteczko dotyczące sesji służy do 
gromadzenia informacji o tym, w jaki 

sposób odwiedzający korzystają ze strony 
internetowej. Dzięki tym informacjom 
możemy tworzyć raporty i poprawiać 

jakość strony.  

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

Session  

mp_hj
_mixp
anel 

Hotjar Hotjar Ciasteczko dotyczące sesji służy do 
gromadzenia informacji o tym, w jaki 

sposób odwiedzający korzystają ze strony 
internetowej. Dzięki tym informacjom 
możemy tworzyć raporty i poprawiać 

jakość strony. 

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

Session  

btag Income 
Access 

 
Służy do śledzenia, czy użytkownicy tworzą 

konta oraz czy realizują transakcje za 
pomocą linków afiliacyjnych w naszym 

programie afiliacyjnym.  

  

progra
m 

Income 
Access 

 
Służy do śledzenia, czy użytkownicy tworzą 

konta oraz czy realizują transakcje za 
pomocą linków afiliacyjnych w naszym 

programie afiliacyjnym.  

  

fr Facebook 
 

Celem jest reklama. To ciasteczko zawiera 
zaszyfrowaną informację o identyfikatorze 

facebooka i przeglądarki. 

 
3 

months 

mbox Adobe 
Target 

 
Celem jest wydajność. Służy do 

testowania, które treści i oferty online są 
bardziej interesujące dla odwiedzających. 

  

thx_gu
id 

Online 
Metrix 

ThreatMetri
x 

Służy ono do identyfikowania urządzenia, 
za pomocą którego korzystasz z naszej 

strony w ramach wzmocnionych 
zabezpieczeń.  

  

https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
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tmSes
sionId 

internal ThreatMetri
x 

Służy ono do identyfikowania urządzenia, 
za pomocą którego korzystasz z naszej 

strony w ramach wzmocnionych 
zabezpieczeń.  

  

memD
eviceId 

Internal Internal Uuid losowo wybranego urządzenia 
wykorzystany po zalogowaniu jako środek 

bezpieczeństwa. 

  

NTDTI
D 

Internal Internal Id. profilowania urządzenia użyty w 
połączeniu z id. sesji threatmetrix. 

  

NID Google 
 

To ciasteczko służy do zapamiętywania 
Twoich preferencji oraz innych informacji, 
tj. preferowany język (np. angielski), liczba 

wyników wyszukiwania, które mają się 
pojawić na Twojej stronie (np. 10 lub 20) 

oraz pozostawienie włączonego filtra 
Google SafeSearch. 

  

guest_
id 

Twitter 
 

Ciasteczko Twitter pojawia się na 
stronach, które wykorzystują przycisk 

"Tweet" i służy do identyfikacji 
użytkownika po unikalnym numerze 

powiązanym z Twitterem. 

  

person
alizatio

n_id 

Twitter 
 

Celem jest wydajność. To ciasteczko jest 
ustawiane z powodu integracji Twittera i 

funkcji udostępniania dla mediów 
społecznościowych. 

  

__utm
a 

Google 
Analytics 

 
Celem jest gromadzenie informacji o tym, 
w jaki sposób odwiedzający korzystają ze 
strony internetowej. Te ciasteczka służą 

do gromadzenia informacji w anonimowy 
sposób. Są to takie informacje jak liczba 
odwiedzin, skąd odwiedzający dotarli na 
witrynę oraz strony, które odwiedzili w 

witrynie. Dzięki tym informacjom możemy 
poprawić jakość naszej strony 
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__utm
c 

Google 
Analytics 

 
Te ciasteczka służą do gromadzenia 

informacji o tym, w jaki sposób 
odwiedzający korzystają ze strony 

internetowej. Te ciasteczka służą do 
gromadzenia informacji w anonimowy 

sposób. Są to takie informacje jak liczba 
odwiedzin, skąd odwiedzający dotarli na 
witrynę oraz strony, które odwiedzili w 

witrynie. Dzięki tym informacjom możemy 
poprawić jakość naszej strony 

  

__utm
z 

Google 
Analytics 

 
Te ciasteczka służą do gromadzenia 

informacji o tym, w jaki sposób 
odwiedzający korzystają ze strony 

internetowej. Te ciasteczka służą do 
gromadzenia informacji w anonimowy 

sposób. Są to takie informacje jak liczba 
odwiedzin, skąd odwiedzający dotarli na 
witrynę oraz strony, które odwiedzili w 

witrynie. Dzięki tym informacjom możemy 
poprawić jakość naszej strony 

  

_dc_gt
m_UA-
39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
DoubleClick 

Cookie 

To ciasteczko służy do 
targetowania/reklamowania. Celem jest 

pomaganie w identyfikacji odwiedzających 
na podstawie wieku, płci lub 

zainteresowań przy użyciu narzędzia 
DoubleClick - Google Tag Manager. 

  

_gaex
p 

Google 
Optimize 

Google 
Optimize 
Cookie 

Służy do ustalenia, czy użytkownik ma 
zostać włączony do eksperymentu (test 
A/B) oraz do określania okresu ważności 
eksperymentów, w których użytkownik 

brał udział. 

Expiration 
depends on 
the length of 

the 
experiment 
but typically 

90 days. 

optimiz
elyBuc

kets 

Optimizel
y 

 
To ciasteczko służy wydajności. Zapisuje 
wersję Optimizely, którą odwiedzający 

widział w odniesieniu do każdego 
eksperymentu. Umożliwia to zapewnienie 

spójnych doświadczeń, jeśli chodzi o 
następujące po sobie ładowania strony. 

 
10 

years 

optimiz
elyEnd
Userld 

Optimizel
y 

 
Zawiera unikalny identyfikator 

użytkownika. Wykorzystywane przez 
Optimizely do śledzenia informacji w 

odniesieniu do pojedynczego użytkownika. 

 
10 

years 



 
 
 

33 

 

optimiz
elyPen
dingLo
gEvent

s 

Optimizel
y 

 
To ciasteczko służy wydajności. Służy jako 

pamięć podręczna działań użytkownika 
pomiędzy sesjami śledzenia. Dzięki temu 

wszystkie zdarzenia są skutecznie 
śledzone, nawet jeśli odwiedzający 

podejmie wiele szybko po sobie 
następujących działań. Ciasteczko jest 

usuwane po zakończeniu sesji śledzenia.  

 
Session 

(15 
seconds

) 

optimiz
elySeg
ments 

Optimizel
y 

 
To ciasteczko służy wydajności. Utrzymuje 

się w segmentach Optimizely 
odwiedzającego: przeglądarka, kampania, 

usługi mobilne, typ źródła oraz inne 
wymiary niestandardowe, które mogły 

zostać skonfigurowane. Pozwala nam to 
zapewnić trwałość segmentowego 

członkostwa, które poprawia dokładność 
segmentowych wyników.  

 
10 

years 

hsfirstv
isit 

Hubspot 
 

To ciasteczko służy wydajności. To 
ciasteczko służy do śledzenia pierwszej 

wizyty użytkownika.  

 
10 

years 

hubsp
otutk 

Hubspot 
 

To ciasteczko służy fukcjonalności. To 
ciasteczko służy do śledzenia tożsamości 

odwiedzającego. To ciasteczko kest 
podawane do hubSpot na formularzu 
wniosku i wykorzystywane podczas 

deduplikowania kontaktów.  

 
10 

years 

__hssc
r 

Hubspot 
 

za każdym razem, gdy HubSpot zmienia 
ciasteczko dotyczące sesji, to ciasteczko 

również zostaje ustawione. Ustawiamy je 
do wartości "1" i wykorzystujemy do 
określenia, czy użytkownik uruchomił 
ponownie swoją przeglądarkę. Jeśli to 

ciasteczko nie istnieje podczas zarządzania 
ciasteczkami, zakładamy, że jest to nowa 

sesja.  

 
Session   
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__hstc Hubspot 
 

To ciasteczko służy wydajności. Główne 
ciasteczko do śledzenia odwiedzających. 

Zawiera: domenę, utk (poniżej), 
początkowy znacznik czasowy (pierwsza 

wizyta), ostatni znacznik czasowy (ostatnia 
wizyta), aktualny znacznik czasowy (ta 

wizyta) oraz numer sesji (rośnie w 
odniesieniu do każdej sesji) 

 
2 years 

s_cc Adobe 
Analytics 

 
To ciasteczko służy wydajności. To 

ciasteczko jest ustawiane i odczytywane 
przez kod JavaScript w celu określenia, czy 
ciasteczka są włączone (wystarczy ustawić 

na "Prawdziwe").  

 
Session 

s_sq Adobe 
Analytics 

 
To ciasteczko służy wydajności. To 

ciasteczko jest ustawiane i odczytywane 
przez kod JavaScript, gdy funkcjonalność 
ClickMap oraz Activity Map są włączone; 

zawiera ono informacje o poprzednim 
linku, na który kliknął użytkownik.  

 
Session 

s_vi Adobe 
Analytics 

 
To ciasteczko służy wydajności. Unikalny 

czas/znacznik czasowy id. odwiedzającego. 
5 lat. 

 
5 years 

Bizible     Bizible to technologia analityki 
marketingu, która umożliwia firmom 

dokładne śledzenie offline dochodu do 
dokładnego źródła marketingu online tak, 
aby mogły one w łatwy sposób zmierzyć i 
zoptymalizować marketing w oparciu o 

zwrot z inwestycji. 

  

 
 


