
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,  z wyjątkiem informacji  zawartych w
plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron  internetowych  Serwisu.  Cookies  zazwyczaj  zawierają  nazwę  strony  internetowej,  z  której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies pogrupowane są następująco (cele przetwarzania):
- „niezbędne” – umożliwiają funkcjonowanie podstawowych funkcjonalości na stronie
(np.  nawigacja).  Strona  nie  może  poprawnie  funkcjonować  bez  tych  plików.
 
-  „analityczne”  /„wydajnościowe”  -  umożliwiające  zbieranie  informacji  o  sposobie
korzystania  ze  stron  internetowych,  aby  pomóc  nam  zrozumieć,  w  jaki  sposób
wykorzystywane  są  nasze  witryny  internetowe  lub  pomóc  nam  w  dostosowaniu
naszych stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł
ruchu w naszej witrynie, dzięki  czemu możemy mierzyć i  usprawniać jej działanie.
Dzięki  nim możemy dowiedzieć  się,  które  strony są  najbardziej,  a  które  najmniej
popularne,  a  także  zrozumieć,  jak  odwiedzający  poruszają  się  po  naszej  witrynie.
Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym
pozostają  anonimowe.  Jeśli  użytkownik  nie  wyrazi  zgody  (tj.  zmieni  domyślnie
udzieloną zgodę)  na stosowanie  tych  plików cookie,  nie  będziemy wiedzieć,  kiedy
odwiedził  naszą witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez
tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne. Tworzenia statystyk,
które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych,  co  umożliwia  ulepszanie  ich  struktury  i  zawartości;

-  „funkcjonalne”  -  umożliwiające  „zapamiętanie”  wybranych  przez  Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu,  z  którego  pochodzi  Użytkownik,  rozmiaru  czcionki,  wyglądu  strony
internetowej  itp.  Zadaniem  tych  plików  cookie  jest  umożliwienie  użytkownikowi
korzystania  z  naszej  witryny  w  sposób  lepiej  dostosowany  do  jego  osobistych
preferencji  w  oparciu  o  jego  wcześniejsze  wizyty  i  wybrane  ustawienia.  Jeśli
użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na używanie tych
plików  cookie,  niektóre  funkcje  strony  mogą  nie  działać  prawidłowo.

- „marketingowe” – umożliwiają śledzenie użytkownika. Ich celem jest wyświetlenie
reklamy  lepiej  dopasowanej  do  potencjalnych  zainteresowań  użytkownika.  

- „innych podmiotów” – strona może umieszczać pliki cookies innych podmiotów (np.
Google, Facebook) w celach określonych przez dostawcę takiego cookie. 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki  internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:



Nazwa cookie Dostawca cookie Typ cookie Kiedy wygasa

Cookielawinfo-
checkbox-necessary

InstalPlast Niezbędny 1 dzień

wc_cart_hash_# InstalPlast Niezbędny Trwały (do
usunięcia)

wc_fragments_# InstalPlast Niezbędny Do końca sesji

Pll_language InstalPlast Funkcjonalny Do końca sesji

_ga InstalPlast Analityczny 2 lata

_gat InstalPlast Analityczny 1 dzień

_gid InstalPlast Analityczny 1 dzień

pll_language InstalPlast Analityczny 1 rok

Ads/ga-audiences Google.com Marketingowy Do końca sesji

Aby wyłączyć zapisywanie plików cookies można wybrać odpowiednią opcję na banerze informującym
o stosowaniu cookies lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki  i  zablokować zapisywanie plików
cookies na swoim urządzeniu.

Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce ochrony danych osobowych (https://
instalplast.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych-1/). 

https://instalplast.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/
https://instalplast.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/

