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Polityka w sprawie plików cookies i innych podobnych technologii 

 
Wersja obowiązująca od dnia 21 lutego 2022 r. 

 

Witryny i strony internetowe Zdrowe Miejsce sp. z o.o., ul. Odyńca 71, 02-644 Warszawa (dalej: „Zdrofit Zdrowe 

Miejsce”) mogą wysyłać i wykorzystywać tzw. Pliki cookies (ciasteczka) i inne, podobnie działające technologie. 

Niniejsza Polityka w sprawie plików cookies dotyczy serwisu ww.zdrofitzdrowemiejsce.pl (dalej: „Serwis”). 

 

Poniżej znajdziesz informacje na temat: plików cookies, jakie wykorzystujemy, technologii Local Storage  

oraz dodatkowe istotne informacje dotyczące sposobu działania Serwisu. 

Czym są pliki cookies (ciasteczka) i w jakim celu ich używamy? 

Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to pliki tekstowe zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Twoim 

urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, itp.). Podczas dalszego odwiedzania Serwisu przeglądarka 

wysyła taki plik z powrotem do Serwisu i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Niektóre pliki cookies  

są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po Serwisie i korzystania z jego zasobów. Ponadto pliki 

cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania Serwisu przez użytkowników, 

zapewniają jego prawidłowe funkcjonowanie oraz zwiększają jego wydajność, pozwalając na szybsze odnalezienie 

potrzebnych informacji. Niektóre pliki cookies są również wykorzystywane do pozyskiwania informacji na potrzeby 

analityczne i statystyczne oraz dla celów marketingowych. 

Pliki cookies mają swój okres ważności, po upływie którego stają się nieaktywne. 

 

Jakich rodzajów plików cookie używamy? 

Cookies sesyjne 

Cookies sesyjne to tymczasowe pliki, które są przechowywane od momentu wejścia do Serwisu, tylko do momentu 

zamknięcia sesji przeglądarki lub do momentu zamknięcia samej przeglądarki. 

Cookies stałe 

Są to ciasteczka, które ułatwiają korzystanie z Serwisu i są przechowywane przez dłuższy czas. 

Cookies zewnętrzne 

Są to pliki pochodzące od zewnętrznych podmiotów, współpracujących z naszym Serwisem. Nasz Serwis wykorzystuje 

pliki służące do zbierania danych na potrzeby analiz i statystyk dotyczących sposobu, w jaki z niego korzystasz oraz pliki 

cookies marketingowe. Ciasteczka te zapisują się od początku wizyty w naszym Serwisie (jeśli Twoja przeglądarka  

jest stawiona w ten sposób, że akceptuje pliki cookies z naszego Serwisu). 

Cookies reklamowe 

Są to pliki odpowiedzialne za wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich preferencji. Nasze pliki cookies oraz pliki 

cookies dostawców zewnętrznych (np. Google Ads) są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych 

oraz kampanii remarketignowych docierających z naszymi komunikatami marketingowymi do Ciebie, jeżeli 

odwiedzałeś wcześniej nasz Serwis. Te pliki cookies pamiętają, że odwiedziłeś nasz Serwis i jakie aktywności  

w nim wykonałeś.Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych. 
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Pliki cookies w naszym Serwisie 

Poniżej przedstawiamy informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w naszym Serwisie: 

Partner Rodzaj Nazwa pliku cookie Opis Żywotność 

Wewnętrzne wewnętrzne SULUSESSID Podtrzymywania 
sesji 

Czas trwania sesji 

Google Analytics zewnętrzne _ga Używane do 
rozróżniania 
użytkowników  

2 lata 

Google Analytics zewnętrzne _gid Używane do 
rozróżniania 
użytkowników 

24 godziny 

Google Analytics zewnętrzne _gat_UA* Używane do 
kontrolowania 
liczby żądań w 
czasie 

1 minuta 

Google Analytics zewnętrzne _gac_*  90 dni 

 

Zarządzanie analitycznymi plikami cookies 

Można zrezygnować z anonimowego zapisu działań wykonywanych na stronie w plikach cookies analitycznych. Zasady 

prywatności przyjęte przez naszych usługodawców oraz informacje na temat możliwości rezygnacji z ich plików cookies 

można znaleźć pod następującymi adresami: 

• Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html  

• Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=en 

• Facebook: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/. 

Czy cookies są niebezpieczne? 

Nie, gdyż pliki cookies nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane jako kody. 

Nie rozpowszechniają wirusów i każdy użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies na urządzeniu 

końcowym. 

Ponadto, w plikach cookies są przechowywane tylko fragmenty danych, które nie pozwalają na pełną identyfikację 

użytkownika.   

Zarządzanie plikami cookies 

Pliki cookies są wykorzystywane przez nas wyłącznie za zgodą użytkownika. W każdym momencie możesz wyłączyć lub 

zmodyfikować możliwość zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym, poprzez odpowiednie 

ustawienia w oprogramowaniu do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej). Standardowo 

oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików na urządzeniu 

końcowym, a tym samym umożliwia nam przetwarzanie danych zgromadzonych w tych plikach. 

Ponieważ pliki cookies stosowane są również do zapamiętywania. Twoich preferencji dotyczących plików cookies, 

należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności: 

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=en
https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/
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• w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym, może nie być 

możliwe zalogowanie się do Serwisu i korzystanie z jego funkcjonalności; 

• w przypadku użycia innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej 

niezbędne będzie ponowne określenie swoich preferencji w zakresie plików cookies 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookies, zalecamy 

postępowanie zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej, z której korzystasz, w szczególności: 

• Chrome 

• Safari 

• Firefox 

• Opera 

W przypadku urządzeń mobilnych: 

• Android 

• Safari 

• Windows Phone 

• Blackberry 

Dodatkowe istotne informacje dotyczące sposobu działania Serwisów: 

Local Storage 

Serwis korzysta także z technologii zwanej Local Storage. Local Storage to miejsce przechowywania informacji 

udostępnianych przez Twoją przeglądarkę. Zapiszemy tu informację o preferencjach językowych i przeglądanych 

produktach. Local Storage przechowuje dane bezterminowo, do momentu przywrócenia przez Ciebie ustawień 

domyślnych lub ręcznego dokonania zmian w pamięci podręcznej przeglądarki. Instrukcję znajdziesz na stronie pomocy 

przeglądarki, z której korzystasz. 

Google Tag Manager 

Nasz Serwis korzysta z Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami strony za pośrednictwem 

interfejsu. Google Tag Manager implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są używane żadne pliki cookie  

i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Google Tag Manager aktywuje inne tagi, które z kolei zbierają dane w razie 

potrzeby. Jednakże, Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została wykonana 

na poziomie domeny lub pliku cookie, to zachowuje ważność dla wszystkich tagów śledzenia, jeżeli są one 

zaimplementowane w Google Tag Manager. 

 


