
Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, w jaki sposób Radwell International Inc („Firma”, „my”, 
„nas” i „nasze”) wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do rozpoznawania użytkownika podczas od-
wiedzania naszych witryn internetowych: www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.
de („websites”). Wyjaśnia ona, czym są te technologie i dlaczego ich używamy, a także Twoje prawa do 
kontrolowania naszego korzystania z nich. Niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie należy czytać łącznie z 
naszą Polityką prywatności i naszymi Warunkami użytkowania.

Co robią pliki cookie?
Pliki cookie gromadzą anonimowe dane o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej witryny. Pliki te są następnie 
wykorzystywane do ulepszania witryny. Przykładowe zebrane dane obejmują liczbę odwiedzających witrynę, 
skąd trafiają odwiedzający witrynę oraz odwiedzane strony.

Co to są pliki cookie?
Plik cookie jest jak pamięć komputera – plik cookie jest małym plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest 
wysyłany do Twojego komputera podczas odwiedzania witryny internetowej. Gdy użytkownik ponownie 
odwiedza witrynę, plik cookie umożliwia rozpoznanie przeglądarki przez tę witrynę. Pliki cookie mogą 
przechowywać preferencje użytkownika i inne informacje. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby 
odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednak niektóre funkcje lub 
usługi witryny internetowej mogą nie funkcjonować prawidłowo bez plików cookie. 

Pliki cookie są niezwykle przydatne – pozwalają nowoczesnym witrynom internetowym działać tak, jak ludzie 
oczekują, z każdym kolejnym poziomem personalizacji i bogatą funkcjonalnością interaktywną.

Pliki cookie tej samej firmy i pliki cookie innych firm
Pliki cookie ustawione przez właściciela witryny internetowej (w tym przypadku www.radwell.com, 
www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de) są nazywane „plikami cookie tej samej firmy”. Pliki 
cookie ustawione przez osoby inne niż właściciel witryny internetowej nazywane są „plikami cookie innych 
firm”. Pliki cookie innych firm umożliwiają udostępnianie właściwości i funkcji w witrynie internetowej lub za jej 
pośrednictwem (np. reklam, treści interaktywnych i analitycznych). Firmy, które ustawiają te pliki cookie, mogą 
rozpoznać Twój komputer zarówno wtedy, gdy odwiedza on dane witryny internetowe, jak i wtedy, gdy 
odwiedza pewne inne witryny internetowe.

Dlaczego używamy plików cookie?
Używamy plików cookie z kilku powodów. Niektóre pliki cookie są wymagane ze względów technicznych, aby 
nasze witryny internetowe mogły działać – nazywamy je „niezbędnymi” lub „absolutnie niezbędnymi”. Inne pliki 
cookie mają na celu zwiększenie komfortu korzystania z naszej witryny internetowej. Inne firmy obsługują pliki 
cookie za pośrednictwem naszych witryn internetowych do celów reklamowych, analitycznych i innych. Jest to 
opisane bardziej szczegółowo poniżej.

Poniżej opisano określone typy plików cookie tej samej firmy oraz innych firm obsługiwanych za pośrednictwem 
naszych witryn internetowych oraz cele, jakie mają one spełniać (należy pamiętać, że poszczególne obsługiwane 
pliki cookie mogą się różnić w zależności od konkretnych właściwości online, które odwiedzasz):
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Niezbędne pliki cookie witryny internetowej
Te pliki cookie są absolutnie niezbędne do zapewnienia Tobie usług dostępnych za pośrednictwem naszych 
witryn internetowych oraz do korzystania z niektórych ich funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów.

Pliki cookie dotyczące wydajności i funkcjonalności
Te pliki cookie są wykorzystywane do poprawy wydajności i funkcjonalności naszych witryn internetowych, ale 
nie są niezbędne do korzystania z nich. Jednak bez tych plików cookie niektóre funkcje (np. filmy) mogą stać się 
niedostępne.
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 Imię i nazwisko:  MR

 Cel:  Microsoft MSN cookie. Used to measure the use of the website for internal analytics.

 Dostawca:  .bat.bing.com

 Usługa:  Microsoft  Zobacz Politykę Prywatności

 Kraj:  United States

 Typ:  http_cookie

 Data ważności:  6 months

 Imię i nazwisko:  __tlbcpv

 Cel:  Used to record the cookie consent preferences of visitors

 Dostawca:  .termly.io

 Usługa:  Termly Zobacz Politykę Prywatności

 Kraj:  United States

 Typ:  http_cookie

 Data ważności:  20 years

 Imię i nazwisko:  __tltpl_#

 Cel:  Used to record the policies that visitors consent to

 Dostawca:  .termly.io

 Usługa:  Termly Zobacz Politykę Prywatności

 Kraj:  United States

 Typ:  http_cookie

 Data ważności:  20 years

 Imię i nazwisko:  __tluid

 Cel:  Assigns a random ID number to each visitor so that their policy consent and cookie consent
 preferences can be saved.

 Dostawca:  .termly.io

 Usługa:  Termly Zobacz Politykę Prywatności

 Kraj:  United States

 Typ:  http_cookie

 Data ważności:  20 years

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
https://termly.io/our-privacy-policy/
https://termly.io/our-privacy-policy/
https://termly.io/our-privacy-policy/


Jak wykorzystujemy pliki cookie
Zbieramy informacje o Twoim komputerze, w tym adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki, w celu 
administrowania systemem i tworzenia raportów. Są to dane statystyczne dotyczące działań i wzorców 
przeglądania stron internetowych przez naszych użytkowników i nie identyfikują one żadnej osoby.

Pliki cookie używane w naszej witrynie internetowej obejmują Google Analytics. Google Analytics jest 
narzędziem analityki internetowej, które pomaga właścicielom witryn internetowych zrozumieć, w jaki sposób 
odwiedzający korzystają z witryny. Klienci Google Analytics mogą przeglądać różne raporty o tym, jak 
odwiedzający wchodzą w interakcję z witryną internetową, aby ją ulepszyć.

Podobnie jak wiele innych usług, Google Analytics używa plików cookie do śledzenia interakcji z użytkownikami, 
tak jak w naszym przypadku, gdzie są one wykorzystywane do zbierania informacji o tym, jak użytkownicy 
korzystają z naszej witryny. Następnie wykorzystujemy te informacje do sporządzania raportów i ulepszania 
naszej witryny.

Pliki cookie zawierają informacje, które są przesyłane na dysk twardy komputera. Pliki te służą do 
przechowywania informacji, takich jak czas trwania bieżącej wizyty, czy odwiedzający był już wcześniej 
w witrynie i jaka witryna skierowała go na daną witrynę internetową.

Ponadto większość sieci reklamowych oferuje sposób na rezygnację z reklamy ukierunkowanej. Więcej 
informacji na ten temat w przypadku USA i Kanady można znaleźć tutaj, a w przypadku Europy, tutaj.

Informacje na temat plików cookie Google Analytics
Google Analytics gromadzi informacje anonimowo. Gdy użytkownik porusza się na stronach internetowych, 
Google Analytics dostarcza właścicielom witryn internetowych znaczniki JavaScript (biblioteki), aby rejestrować 
informacje o stronie, którą użytkownik przeglądał.

Usługa ta przekazuje informacje o trendach w witrynie internetowej bez identyfikowania poszczególnych 
użytkowników. Można zrezygnować z Google Analytics bez wpływu na sposób odwiedzania naszej witryny. Aby 
uzyskać więcej informacji na temat rezygnacji z śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach 
internetowych można znaleźć na stronie Google page    

Usługa Google Analytics obsługuje trzy biblioteki (znaczniki) JavaScript w ramach analizy korzystania z 
witryny internetowej: gtag.js, analytics.js, and ga.js. Poniższe sekcje opisują, w jaki sposób każdy z nich korzysta 
z plików cookie.

gtag.js and analytics.js – korzystanie z plików cookie

Biblioteka analytics.js JavaScript jest częścią Universal Analytics i wykorzystuje pliki cookie tej samej firmy 
w następujących celach:

• Odróżnianie poszczególnych użytkowników
• Optymalizacja czasu obsługi zapytań

W przypadku używania zalecanego fragmentu kodu JavaScript, gtag.js i analytics.js ustawiają pliki cookie na 
domenie najwyższego poziomu. Na przykład w przypadku adresu witryny internetowej blog.example.co.uk 
analytics.js ustawi domenę plików cookie na example.co.uk. Ustawienie plików cookie na domenie najwyższego 
poziomu pozwala na śledzenie użytkowników w poddomenach bez dodatkowej konfiguracji.

Uwaga: gtag.js i analytics.js nie wymagają ustawiania plików cookie do przesyłania danych do Google Analytics.
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https://youradchoices.com/control
https://www.youronlinechoices.com/
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl


Pliki cookie do analizy i dostosowywania
Te pliki cookie gromadzą informacje, które są wykorzystywane w formie zbiorczej, aby pomóc nam zrozumieć, 
jak nasze witryny internetowe są wykorzystywane lub jak skuteczne są nasze kampanie marketingowe lub aby 
pomóc nam dostosować nasze witryny internetowe do potrzeb użytkowników.

ga.js – wykorzystanie pliku cookie
Biblioteka ga.js JavaScript wykorzystuje pliki cookie tej samej firmy w następujących celach:
• Ustalenie domeny do analizy
• Odróżnianie poszczególnych użytkowników
• Optymalizacja czasu obsługi zapytań
• Pamiętanie liczby i czasu poprzednich wizyt
• Zapamiętanie informacji o źródłach ruchu
• Ustalenie początku i końca sesji
• Zapamiętanie wartości zmiennych niestandardowych na poziomie użytkownika
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 Imię i nazwisko:  _gid

 Cel:
 Keeps an entry of unique ID which is then used to come up with statistical data
 on website usage by visitors. It is a HTTP cookie type and expires after a  
 browsing session.

 Dostawca:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Usługa:  Google Analytics  Zobacz Politykę Prywatności

 Kraj:  Netherlands

 Typ:  http_cookie

 Data ważności:  1 day

 Imię i nazwisko:  _ga

 Cel:  It records a particular ID used to come up with data about website usage by
 the user. It is a HTTP cookie that expires after 2 years.

 Dostawca:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de 

 Usługa:  Google Analytics  Zobacz Politykę Prywatności

 Kraj:  Netherlands

 Typ:  http_cookie

 Data ważności:  1 year 12 months 4 days

 Imię i nazwisko:  _gat#

 Cel:  Enables Google Analytics regulate the rate of requesting. It is a HTTP cookie 
 type that lasts for a session.

 Dostawca:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Usługa:  Google Analytics   Zobacz Politykę Prywatności

 Kraj:  Netherlands

 Typ:  http_cookie

 Data ważności:  1 minute

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=pl


Ta biblioteka ustawia następujące pliki cookie:
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 Imię i nazwisko:  __utma

 Cel:
 Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library exe
 cutes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to 
 Google Analytics.

 Dostawca:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Usługa:  Google Analytics  Zobacz Politykę Prywatności

 Typ:  http_cookie

 Data ważności:  2 years from set/update

 Imię i nazwisko:  __utmt

 Cel:  Used to throttle request rate.

 Dostawca:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Usługa:  Google Analytics  Zobacz Politykę Prywatności

 Typ:  http_cookie

 Data ważności:  10 minutes

 Imię i nazwisko:  __utmb

 Cel:
 Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library 
 executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is 
sent
 to Google Analytics..

 Dostawca:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Usługa:  Google Analytics  Zobacz Politykę Prywatności

 Typ:  http_cookie

 Data ważności:  30 mins from set/update

 Imię i nazwisko:  __utmc

 Cel:
 Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in 
 conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/
visit.

 Dostawca:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Usługa:  Google Analytics  Zobacz Politykę Prywatności

 Typ:  http_cookie

 Data ważności:  End of browser session

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=pl


Ogólnie ujmując, pliki cookie pomagają nam zapewnić Tobie lepszą witrynę internetową, pozwalając nam 
monitorować, które strony są dla Ciebie użyteczne, a które nie. Plik cookie w żaden sposób nie daje nam 
dostępu do Twojego komputera ani żadnych informacji na Twój temat, innych niż dane, które zdecydujesz się 
nam udostępnić.

Inne technologie śledzenia
Pliki cookie to najbardziej znany i powszechny rodzaj technologii śledzenia witryn internetowych. Jednak wiele 
witryn internetowych, reklamodawców i narzędzi analitycznych wykorzystuje inne rodzaje technologii do 
śledzenia użytkowników lub monitorowania wydajności witryny internetowej. 

Akceptacja lub rezygnacja z plików cookie
Możesz zdecydować o zaakceptowaniu lub odrzuceniu plików cookie. Większość przeglądarek internetowych 
automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucić 
pliki cookie, jeśli tak wolisz. Może to uniemożliwić Ci pełne korzystanie z witryny internetowej. Przy pierwszej 
wizycie w naszej witrynie internetowej pojawi się komunikat informujący o tym, że używamy plików cookie w tej 
witrynie internetowej i w tym momencie masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie.

Łącza do innych witryn internetowych
Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do innych interesujących nas witryn internetowych. Jednak po 
skorzystaniu z tych łączy, opuszczając naszą witrynę, należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tą inną 
witryną internetową. W związku z tym nie możemy być odpowiedzialni za ochronę i prywatność jakichkolwiek 
informacji, które użytkownik podaje podczas odwiedzania takich witryn, a takie witryny nie są objęte niniejszą 
politykę. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności mającym 
zastosowanie do danej witryny internetowej.
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 Imię i nazwisko:  __utmz

 Cel:
 Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie
 is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google
 Analytics.

 Dostawca:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Usługa:  Google Analytics   Zobacz Politykę Prywatności

 Typ:  http_cookie

 Data ważności:  6 months from set/update

 Imię i nazwisko:  __utmv

 Cel:
 Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses
 the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for
 the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google 
Analytics.

 Dostawca:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Usługa:  Google Analytics   Zobacz Politykę Prywatności

 Typ:  http_cookie

 Data ważności:  6 months

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=pl


Zmiany w polityce plików cookie
Możemy od czasu do czasu zmieniać i aktualizować tę politykę w celu odzwierciedlenia, na przykład, zmian w 
stosowanych przez nas plikach cookie lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. W 
takim przypadku zmieni się również poniższa data „ostatniej aktualizacji”. Wszelkie zmiany w tej polityce będą 
miały natychmiastowe zastosowanie do Ciebie i Twoich danych. W związku z tym prosimy o regularne 
odwiedzanie niniejszej polityki plików cookie, aby być na bieżąco informowanym o korzystaniu przez nas z 
plików cookie i powiązanych technologii. 

W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących wykorzystania przez nas plików cookie lub innych technologii, 
prosimy o kontakt poprzez kliknięcie tego łącza. 

Ostatnia aktualizacja  01-07-2020

 
Te zasady są skierowane do naszych mieszkańców na całym świecie i są regulowane oraz interpretowane zgodnie z prawem kraju pochodzenia 

witryny internetowej Radwell International. Wszelkie spory wynikające z niniejszej witryny internetowej będą rozpatrywane przez sądy kraju, z której 
pochodzi witryna internetowa. Nie składa się żadnych oświadczeń co do tego, czy informacje te mają zastosowanie lub są dostępne w jakimkolwiek 

innym kraju, który może mieć do nich dostęp.

Copyright © 2020 Radwell International Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Globalne zasady Radwell 
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