
Załącznik do Polityki prywatności

WYKAZ NARZĘDZI WYKORZYSTUJĄCYCH PLIKI COOKIES

Nazwa 
narzędzia

Opis działania oraz plików cookies

Google 
Tag 
Manager 

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez amerykańską spółkę 
Google LLC, które to narzędzie służy do zarządzania tagami i ładowaniem skryptów w 
ramach strony. 

Google Tag Manager jako narzędzie samo w sobie nie gromadzi żadnych informacji poza 
tymi, które niezbędne są do jego prawidłowego działania, ale odpowiada za ładowanie 
innych skryptów opisanych poniżej.

Google 
Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez amerykańską spółkę Google
LLC. W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowany został w kodzie strony 
specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies 
dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący 
Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje na temat Twojej aktywności 
na naszej stronie. W ramach Google Analytics mamy dostęp wyłącznie do Informacji 
Anonimowych.

Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom, możemy prowadzić analizy zachowań 
użytkowników na naszej stronie internetowej i prowadzić statystyki z tym związane, a 
następnie wyciągać wnioski z tej statystki w celu projektowania rozwiązań poprawiających 
efektywność strony. 

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google 
danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się 
z tymi informacjami.

Meta Pixel
Korzystamy z systemu reklamowego Meta zapewnianego przez amerykańską spółkę Meta Platform Inc. 
W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na naszej stronie 
zaimplementowaliśmy w ramach strony Pixel Meta, który w sposób automatyczny informacje na temat 
Twojej aktywności na naszej stronie przesyłane następnie do systemu reklamowego Meta. 

W ramach systemu reklamowego Meta mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://policies.google.com/technologies/partner-sites


systemu reklamowego Meta w zależności od Twoich zachowań na naszej stronie oraz prowadzić pomiary 
skuteczności realizowanych kampanii reklamowych w celu wyciągania wniosków pozwalających na 
optymalizację tych kampanii pod kątem efektywności. 

Spółka Meta Platform Inc. może łączyć informacje zbierane z wykorzystaniem Pixel Meta z innymi 
informacjami o Tobie gromadzonymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisów zarządzanych przez 
spółkę (m.in. Facebook, Instagram) i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. 
Takie działania Meta nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w 
polityce prywatności Meta. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi 
ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie.

Facebook 
Connect

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane 
dalej łącznie „wtyczkami”, związane z serwisami społecznościowymi zarządzanymi przez amerykańską 
spółkę Meta Platform Inc. 

Dzięki temu, masz możliwość korzystania z wybranych funkcji społecznościowych na naszych stronach, 
np. przycisk lubię to, udostępnij itp. 

Wtyczki gromadzą informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie. Nie mamy dostępu do tych 
informacji. Dla nas ważne jest tylko to, żeby wtyczki działały prawidłowo. 

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być wykorzystywane przez Meta Platform Inc. we własnych 
celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i 
optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam, na co nie mamy jednak realnego wpływu. 
Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w polityce prywatności Meta.

Google 
Ads

Korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu reklamowego Google 
zapewnianego przez amerykańską spółkę Google LLC. Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej 
automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera 
informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie. 

Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach sieci
Google w zależności od Twoich zachowań na naszej stronie. 

Przykładowo, jeżeli wyświetlisz jakiś produkt, informacja o tym fakcie zostanie odnotowana przez plik 
remarketing cookie, co sprawi, że będziemy mogli skierować do Ciebie reklamę dotyczącą tego produktu 
lub jakąkolwiek inną, którą uznamy za właściwą. 

Reklama ta zostanie wyświetlona Ci w ramach sieci Google podczas korzystania przez Ciebie z Internetu,
przeglądania innych stron internetowych itp. Podkreślamy, że używając Google Ads, korzystamy 
wyłącznie z Informacji Anonimowych.  

Używając Google Ads, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by
nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje 
Ci naszą reklamę.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam 
bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/. Jeżeli jesteś zainteresowany 
szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z 
usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

Pinterest 
Korzystamy z funkcji reklamowych dostępnych w ramach serwisu Pinterest zapewnianego przez 
amerykańską spółkę Pinterest, Inc. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem 
Twoich zachowań na naszej stronie zaimplementowaliśmy w ramach strony Pinterest Tag, który w sposób 
automatyczny informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie przesyłane następnie do systemu 
reklamowego Pinterest. 

W ramach systemu reklamowego Pinterest mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://adssettings.google.com/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/ads/settings
https://www.facebook.com/privacy/explanation


Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach 
systemu reklamowego Pinterest w zależności od Twoich zachowań na naszej stronie oraz prowadzić 
pomiary skuteczności realizowanych kampanii reklamowych w celu wyciągania wniosków pozwalających 
na optymalizację tych kampanii pod kątem efektywności.

Informacje gromadzone przez Pinterest Tag wykorzystywane są również przez Pinterest, Inc. w celu 
dostarczania reklam i raportowania, poprawy bezpieczeństwa w serwisie Pinterest, badań i rozwoju 
produktów. Informacje te są również wykorzystywane do generowania zbiorczych i anonimowych 
pomiarów dotyczących korzystania z usługi reklamowej Pinterest, na przykład w celu obliczania całkowitej
liczby konwersji dokonanych za pośrednictwem serwisu Pinterest. Szczegóły w tym zakresie opisane 
zostały w polityce prywatności Pinterest.

Możesz zrezygnować z reklam behawioralnych on-line za pośrednictwem ustawień personalizacji serwisu 
Pinterest.

MailerLite

Korzystamy z systemu mailingowego MailerLite zapewnianego przez irlandzką spółkę MailerLite Limited. 
Formularze zapisu na listy mailingowe osadzane na naszych stronach mogą wykorzystywać technologię 
plików cookies na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych formularzy oraz mierzenia ich
konwersji. Do informacji gromadzonych w plikach cookies MailerLite w celu prawidłowego funkcjonowania
formularzy nie mamy dostępu – interesuje nas tylko, żeby formularz działał prawidłowo. Jeżeli chodzi o 
mierzenie konwersji formularzy zapisu, mamy dostęp wyłącznie do anonimowych informacji 
statystycznych.

Ponadto, korzystamy z dodatkowej funkcji systemu MailerLite polegającej na kontroli częstotliwości 
wyświetlania Ci pop-up’ów z formularzami zapisu na listy mailingowe. W tym celu wykorzystywany jest plik
cookie MailerLite, który przechowuje informacje o wyświetleniu Ci pop-up’u w celu niewyświetlania Ci go 
ponownie przez określony czas.

Ponadto, korzystamy z dodatkowej funkcji systemu MailerLite – kreatora stron internetowych. Tworzone w
ten sposób strony internetowe przechowywane są w ramach infrastruktury MailerLite i wykorzystują pliki 
cookies MailerLite w celu zapewnienia prawidłowego ich działania oraz zapewniania wglądu do 
anonimowych statystyk pozwalających na ocenę efektywności stron.

YouTube
Na naszych stronach osadzane są widgety YouTube pozwalające Ci odtwarzać nagrania dostępne w 
serwisie YouTube bezpośrednio z naszych stron. Serwis YouTube obsługiwany jest przez amerykańską 
spółkę Google LLC. 

Gdy odtwarzasz nagranie, YouTube zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje, że
odtworzyłeś nagranie z poziomu określonej strony internetowej, nawet jeśli nie posiadasz konta Google 
czy nie jesteś akurat zalogowany. Jeśli zalogowałeś się do konta Google, to usługodawca ten będzie mógł
bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego konta. Cel i zakres gromadzenia 
danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Google, jak również możliwość kontaktu 
oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej 
prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google. 

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo 
bezpośrednio Twojemu profilowi, przed odtworzeniem wideo musisz się wylogować ze swojego konta. 
Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie 
rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. 

Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na naszych stronach filmami 
z serwisu YouTube wykorzystywane są przez Google w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego 
funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie świadczonych przez YouTube usług, jak 
również w celach personalizacji i reklamy. Nie mamy dostępu do tych informacji. Dla nas ważne jest tylko 
to, żeby odtwarzacz działał prawidłowo.

Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube, korzystasz z usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Google LLC. Google LLC jest samodzielnym, niezależnym od nas podmiotem 

https://policies.google.com/privacy
https://www.pinterest.com/settings/
https://www.pinterest.com/settings/
https://help.pinterest.com/pl/business/article/install-the-pinterest-tag


świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z 
YouTube, w tym ochrony prywatności, możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio 
przez YouTube: regulamin i polityka prywatności. 

Vimeo 

Na naszych stronach osadzane są widgety Vimeo pozwalające Ci odtwarzać nagrania dostępne na 
naszych stronach. Vimeo obsługiwany jest przez amerykańską spółkę Vimeo.com Inc. 

Gdy odtwarzasz nagranie, Vimeo zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje, że 
odtworzyłeś nagranie z poziomu określonej strony internetowej. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich
dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Vimeo, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w
tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały 
opisane w polityce prywatności Vimeo. 

Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na naszych stronach filmami 
wykorzystywane są przez Vimeo w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania 
widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie świadczonych przez Vimeo usług, jak również w celach 
personalizacji i reklamy. Nie mamy dostępu do tych informacji. Dla nas ważne jest tylko to, żeby 
odtwarzacz działał prawidłowo.

Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne na naszych stronach, korzystasz z usług świadczonych 
drogą elektroniczną przez Vimeo. Vimeo jest samodzielnym, niezależnym od nas podmiotem 
świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z 
Vimeo, w tym ochrony prywatności, możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez 
Vimeo: regulamin i polityka prywatności.

https://vimeo.com/privacy
https://vimeo.com/terms
https://vimeo.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms
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