
Wykorzystywanie plików cookie w naszej witrynie 

 
Czym są pliki cookie? 
Pliki cookie to małe pliki tekstowe tworzone na dysku komputera lub urządzenia mobilnego, gdy użytkownik po 

raz pierwszy odwiedza witrynę. Pliki cookie sprawiają, że dana witryna działa poprawnie lub po prostu sprawniej. 

Są również wykorzystywane do celów analitycznych, pomagając użytkownikowi zoptymalizować jego wizytę w 

witrynie. Istnieją dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe: 

 

● sesyjne pliki cookie są tymczasowo tworzone w podfolderze przeglądarki, gdy użytkownik odwiedza 

witrynę. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. 

● stałe pliki cookie pozostają w podfolderze przeglądarki i są ponownie aktywowane, gdy użytkownik 

ponownie odwiedza witrynę, która utworzyła dany plik. Stałe pliki cookie nie są usuwane po zamknięciu 

przeglądarki. Pozostają w podfolderze przeglądarki przez wyznaczony czas określony w tych plikach 

cookie. 

Do czego wykorzystuje się pliki cookie? 
Pliki cookie pełnią wiele funkcji. Mogą np. pomóc nam rozpoznawać i liczyć odwiedzających, analizować sprawność 

działania naszej witryny, zapamiętać Twoją nazwę użytkownika i hasło. Dzięki temu możemy szybciej dopasować 

preferowane treści i sprawić, by były bardziej odpowiednie dla użytkownika. Poniżej można znaleźć przegląd 

rodzajów i funkcji plików cookie wykorzystywanych w naszych witrynach. 

 

Typ pliku cookie Funkcja Gromadzenie danych 

Wymagane pliki 
cookie 

Zwane czasem „ściśle niezbędnymi” 

plikami cookie, ponieważ bez nich nie 

możemy świadczyć wielu usług 

potrzebnych w naszej witrynie 

(umożliwiają np. zalogowanie się do 

chronionych obszarów naszej witryny). 

Te pliki cookie identyfikują jedynie 

komputer lub urządzenie mobilne 

użytkownika. 

Nie identyfikują samego użytkownika, co 

oznacza, że takie pliki cookie zawierają 

wyłącznie informacje, których nie można 

powiązać z indywidualnymi 

użytkownikami. 

Pliki cookie 

poprawiając

e wydajność 

Te pliki cookie służą do celów 

analitycznych, umożliwiając nam 

liczenie liczby odwiedzających i 

sprawdzenie, w jaki sposób 

odwiedzający poruszają się po naszej 

witrynie, gdy z niej korzystają. 

Dzięki temu możemy usprawniać 

działanie naszej witryny (aby np. ułatwić 

odwiedzającym wyszukiwanie żądanych 

informacji). 

Te pliki cookie identyfikują jedynie 

komputer lub urządzenie mobilne 

użytkownika, a nie samego użytkownika. 

Dane do analiz są gromadzone w formie 

anonimowej. 

W niektórych przypadkach częścią tego 

rodzaju plików cookie zarządzają dla nas 

osoby trzecie. Firma Icopal nie będzie 

wykorzystywać plików cookie w celu 

identyfikacji poszczególnych 

użytkowników lub gromadzenia danych 

osobowych i nie wykorzystuje plików 

cookie w żadnych celach innych niż 

wymienione powyżej. 



Funkcjonaln

e pliki cookie 

Pozwalają rozpoznać użytkownika, gdy 

ten ponownie odwiedza naszą witrynę. 

Dzięki temu możemy dopasować treści 

wyświetlane w witrynie do użytkownika, 

zwrócić się do niego po imieniu w 

powitaniu i zapamiętać jego preferencje 

(np. wybór języka lub regionu). 

Informacje przechowywane w takich 

plikach cookie mogą obejmować 

informacje umożliwiające identyfikację 

użytkownika, np. nazwę użytkownika. 

Pliki cookie do 
targetowania 

To pliki cookie 

wykorzystywane do 

targetowania reklam przez 

reklamodawców w naszej 

witrynie. 

Śledzą przeglądarkę użytkownika 

podczas odwiedzin w różnych 

witrynach, aby poznać jego 

zainteresowania, a następnie 

wykorzystują te informacje do 

wyświetlania lepiej dopasowanych 

reklam. 

Te pliki cookie mogą być 

przechowywane przez i dostępne dla 

osób trzecich dostarczających 

wykorzystywane narzędzia. 

Jak zarządzać i wyłączyć pliki cookie? 
W ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownik może wybrać, czy akceptuje wykorzystywanie plików 

cookie. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie wszystkich plików cookie w ustawieniach przeglądarki może 

skutkować utratą dostępu do niektórych części i funkcji naszej witryny. 

 

Poniższe witryny zawierają informacje dotyczące zarządzania plikami cookie i ich ustawieniami w popularnych 

przeglądarkach: 

 

● Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies 

● Microsoft Internet Explorer http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx 

● Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en- 

US&redirectslug=Cookies 

 

W przypadku innych przeglądarek można zapoznać się z tematami pomocy technicznej w witrynach tych 

przeglądarek, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zarządzać i wyłączyć pliki cookie. 

 

Więcej informacji na temat plików cookie, w tym tego, jak sprawdzić ustawienia, zarządzać i wyłączyć pliki 

cookie, można znaleźć w witrynie www.allaboutcookies.org 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&amp;p=cpn_cookies
http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&amp;redirectslug=Cookies
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&amp;redirectslug=Cookies
http://www.allaboutcookies.org/

