
POLITYKA COOKIES

Strony internetowe, do których niniejsza Polityka ma zastosowanie 

Niniejsza  Polityka  cookies  ma zastosowanie  do strony internetowej  firmy Paulina
Chylewska  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej:  „Paulina  Chylewska”)  pod  adresem
https://chylewska.co/ (dalej: „Strona”).

Czym są pliki cookies? 

Cookies to małe pliki tekstowe, które mogą być gromadzone na Państwa komputerze
lub innym urządzeniu podczas wizyty na stronie internetowej. Są one używane, aby
strona działała poprawnie, aby czuwać nad ruchami na stronie oraz zapamiętywać
dane do logowania, itp.

Istnieją różne typy plików cookies, dzieli się je ze względu na pochodzenie, funkcje 
i żywotność. Najważniejsze cechy plików cookies są następujące:

 Pliki  cookies  podmiotu  podstawowego  są  umieszczane  przez  stronę
internetową,  którą  Państwo  odwiedzacie,  podczas  gdy,  pliki  cookies
podmiotu trzeciego są umieszczane przez stronę inną niż ta, którą Państwo
odwiedzacie.  Pragniemy podkreślić,  że  nie  bierzemy  odpowiedzialności  za
kontrolę pozyskiwania oraz dalszego użycia danych przez podmioty trzecie.

 Konieczne pliki cookies są niezbędne do technicznego prowadzenia strony
internetowej (np. pozwalają poruszać się po stronie internetowej i korzystać z
jej funkcji).

 Pliki  cookies  odpowiedzialne  za  wykonanie  zbierają  dane  dotyczące
wydajności  strony  internetowej,  takie  jak  liczbę  odwiedzających,  czas
spędzony na stronie internetowej i komunikaty o błędach.

 Funkcjonalne  pliki  cookies  ułatwiają  używanie  strony  internetowej
zapamiętując Państwa wybory (np. język, region, login, itp.).

 Reklamujące  pliki  cookies  pozwalają  stronie  internetowej  wysyłać
spersonalizowane ogłoszenia.

 Pliki cookies dla danej sesji są plikami tymczasowymi, które są usuwane w
momencie zamknięcia przez Państwa przeglądarki internetowej, podczas gdy
stałe pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu dopóki ich Państwo nie
usuną manualnie lub dopóki Państwa przeglądarka ich nie usunie zgodnie z
czasem żywotności wskazanym dla stałego pliku cookie.

Więcej informacji na temat wszystkich kwestii związanych z plikami cookies można
znaleźć na  www.allaboutcookies.org. Pragniemy podkreślić, że Paulina Chylewska
nie ma związku i nie jest odpowiedzialna za strony internetowe podmiotów trzecich.

Dlaczego używamy plików cookies?

Używamy plików cookies, aby:

 Skategoryzować odwiedzających Stronę;

 Zwiększyć użytkowanie i funkcjonalność Strony internetowej;

 Dostosować  naszą  Stronę  internetową  i  produkty  do  Państwa  potrzeb  
i preferencji;

 Realizować zapytania kierowane za pomocą formularza kontaktowego oraz

http://www.allaboutcookies.org/


 Analizować jak nasza strona jest używana, sporządzać statystyki.

Nie  korzystamy  z  pozyskanych  w  ten  sposób  informacji,  aby  stworzyć  profile
odwiedzających.

Jakich typów plików cookies używamy?

W tabeli poniżej znajduje się przegląd plików cookies, których używamy na Stronie
internetowej

Pragniemy podkreślić,  że  przetwarzanie  Państwa  danych  osobowych  w związku  
z plikami cookies i na inne cele zostało uregulowane w naszej Polityce Prywatności.

Nazwa
Podmiot podstawowy 
czy podmiot trzeci?

Okres 
żywotności

Cel
Rodzaj pozyskiwanych 
danych

dcmpid Podmiot podstawowy 30 dni
Poprawne 
przypisywanie 
afiliacji

ID partnera do rozliczeń 
reklamowych

_ga
Podmiot trzeci (Google 
Analytics)

2 lata
Funkcjonalność 
(analiza strony)

ID odwiedzającego, dane 
służące skategoryzowaniu
odwiedzających.

_gat
Podmiot trzeci (Google 
Analytics)

1 minuta Funkcjonalność

ID odwiedzającego 
służące ograniczeniu 
wskaźnika próśb, 
ograniczeniu wpływu 
szerokości pasma.

_gid
Podmiot trzeci (Google 
Analytics)

24 godziny
Funkcjonalność 
(analiza strony)

ID odwiedzającego, dane 
służące skategoryzowaniu
odwiedzających.

_gs Podmiot podstawowy Sesja Funkcjonalność

_gu Podmiot podstawowy 1 rok Funkcjonalność

_gw Podmiot podstawowy 1 rok Funkcjonalność

_snrs_p Podmiot podstawowy 30 lat Funkcjonalność

Używane w celu zapisania
identyfikatora UUID 
użytkownika, czasu 
pierwszej wizyty, czasu 
ostatniej wizyty, ilości 
wizyt, ilości odsłon w sesji,
długości sesji, liczby sesji

_snrs_puuid Podmiot podstawowy 30 lat Funkcjonalność
Unikalny stały identyfikator
użytkownika

_snrs_sa Podmiot podstawowy 30 minut Funkcjonalność

Używane w celu pomiaru 
sesji tj. długości, ilości, 
czasu rozpoczęcia – 
zawiera czas wejścia na 
stronę/rozpoczęcie sesji

_snrs_sb Podmiot podstawowy 30 minut Funkcjonalność

Używane w celu pomiaru 
sesji tj. długości, ilości, 
czasu rozpoczęcia – 
zawiera czas wyjścia ze 
strony/zakończenia sesji 
(w praktyce aktualny 
czas).

_snrs_uuid Podmiot podstawowy 30 lat Funkcjonalność
Unikalny zmienny 
identyfikator klienta

fr Podmiot trzeci 
(Facebook)

3 miesiące Funkcjonalność Zaszyfrowany identyfikator
Facebook i identyfikator 

https://wioskisos.org/polityka-prywatnosci/


przeglądarki

IDE
Podmiot trzeci (Double 
Click)

1 rok Funkcjonalność
ID odwiedzającego dane 
używane w związku z 
reklamami.

VISITOR_INF
O1_LIVE

Podmiot trzeci 
(YouTube)

6 miesięcy Funkcjonalność

Wykorzystywane przez 
YouTube (Google) do 
przechowywania 
preferencji użytkownika i 
innych nieokreślonych 
celów

GPS
Podmiot trzeci 
(YouTube)

Sesja Funkcjonalność

Wykorzystywane przez 
YouTube (Google) do 
przechowywania 
preferencji użytkownika i 
innych nieokreślonych 
celów

YSC
Podmiot trzeci 
(YouTube)

Funkcjonalność

Wykorzystywane przez 
YouTube (Google) do 
przechowywania 
preferencji użytkownika i 
innych nieokreślonych 
celów

PREF
Podmiot trzeci 
(YouTube)

8 miesięcy Funkcjonalność

Wykorzystywane przez 
YouTube (Google) do 
przechowywania 
preferencji użytkownika i 
innych nieokreślonych 
celów

 

Dodatkowo, możemy użyć wiadomości ostrzegawczych (lub czystych plików GIF) 
i innych podobnych technologii jako dodatek do lub w połączeniu z plikami cookies. 
Wiadomość ostrzegawcza jest zazwyczaj transparentną grafiką (zwykle 1 pixel x 1 
pixel), umieszczoną na stronie internetowej lub w e-mailu, która pomaga nam 
zrozumieć zachowanie odwiedzających stronę internetową. Więcej informacji na 
temat wiadomości ostrzegawczych można znaleźć na 
http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie 
ciasteczek. Zanim jednak zdecydujesz się zmienić ustawienia, zwróć uwagę, że 
ciasteczka służą Twojej wygodzie korzystania ze strony. Dzięki nim będziesz 
otrzymywać bardziej dopasowane reklamy. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ 
na to, jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce. W niektórych 
przypadkach strona może się w ogóle nie wyświetlić.

Co się stanie, jeśli nie zgodzisz się na korzystanie z plików cookies?

Jeśli korzystasz ze strony internetowej do logowania do Strony powinieneś wiedzieć, 
że niektóre pliki cookies (konieczne pliki cookies) są niezbędne do korzystania ze 
Strony. Jeśli je całkowicie zablokujesz, nie zalogujesz się do niektórych serwisów. 
Konieczne pliki cookies wykorzystujemy, aby ustanowić, utrzymać oraz zabezpieczyć
sesję użytkownika na danej stronie.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia cookies?

http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/


Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były przechowywanie na Twoim urządzeniu, 
możesz w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie 
pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za 
każdym razem powiadamiała Cię, gdy witryna chce przechować na Twoim 
urządzeniu taki plik.

Możesz także w każdej chwili usunąć te pliki cookies, które już zostały zapisane na 
Twoim urządzeniu.

Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na 
zapoznawanie się witryną, zarządzanie plikami cookies może się w nich różnić. 
Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików cookies, zalecamy zapoznanie się
ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w 
menu używanej przez Ciebie przeglądarki. Odnajdziesz je w menu w zakładce 
„Opcje” lub „Ustawienia”. Możesz też skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.

Poniżej podajemy linki do instrukcji zarządzania cookies dla najpopularniejszych na 
rynku przeglądarek:

 Blokada przyjmowania plików „cookie” w Firefox

 Blokada przyjmowania plików „cookie” w Internet Explorer

 Blokada przyjmowania plików „cookie” w Chrome

 Blokada przyjmowania plików „cookie” w Safari

http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
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