
 

Informacje o plikach cookie 

Cookie to mały plik zapisujący ustawienia internetowe. Niemal każda strona internetowa korzysta z 
technologii cookie. Podczas pierwszej wizyty na stronie pliki cookie są pobierane przez przeglądarkę 
internetową. Podczas kolejnej wizyty na tej stronie przy użyciu tego samego urządzenia końcowego pliki 
cookie wraz z zapisanymi w nich informacjami zostaną odesłane z powrotem na stronę, która je utworzyła 
(własne pliki cookie, ang. first party cookies) lub do innej strony, do której należą (pliki cookie innych firm, 
ang. third party cookies). Strona internetowa rozpoznaje w ten sposób, że została już wcześniej otwarta w 
danej przeglądarce i w niektórych przypadkach różnicuje wyświetlaną treść. 

Pliki cookie są przydatne, ponieważ mogą poprawić przyjazność dla użytkownika podczas wizyty na stronie 
internetowej, na której był on już wielokrotnie. Zakładając zastosowanie tego samego urządzenia końcowego 
i tej samej przeglądarki, pliki cookie przypominają przykładowo ulubione opcje wykorzystania strony i 
dostosowują wyświetlane treści do indywidualnych zainteresowań i potrzeb. 

Obecnie stosujemy wyłącznie takie pliki cookie, które są niezbędne do wyświetlenia witryny – tzw. kluczowe 
pliki cookie. 

Kluczowe pliki cookie, które można również określić mianem „absolutnie koniecznych” lub „niezbędnych”, 
zapewniają działanie funkcji, bez których korzystanie z tej strony w zamierzony sposób byłoby niemożliwe. 
Te pliki cookie używane są wyłącznie przez tę stronę internetową i można zatem zaklasyfikować je jako tzw. 
first party cookies.  

First party cookie zapisuje również decyzję użytkownika w sprawie korzystania z plików cookie na tej stronie. 
Zgoda użytkownika na korzystanie z kluczowych plików cookie nie jest wymagana. 

Nie ma możliwości dezaktywacji kluczowych plików cookie na naszej stronie. Co do zasady użytkownik 
może w każdej chwili dezaktywować pliki cookie w swojej przeglądarce. Większość przeglądarek oferuje 
następujące opcje w zakresie ustawień prywatności: 

• Wyłącz pliki cookie 

• Wyczyść pliki cookie w momencie zamknięcia przeglądarki 

• Blokuj tylko pliki cookie innych firm (np. banery reklamowe) 

• Zgoda przed instalacją pliku cookie 

 

Lista kluczowych plików cookie 

 
(1) Cookie do zarządzania sesją – pliki cookie identyfikatora użytkownika, urządzenia i sesji wraz z plikami 

cookie ze znacznikiem czasu umożliwiające określenie czasu trwania sesji po nieaktywności.  

(2) Pliki cookie aplikacji Application Security Management (ASM) do zabezpieczania infrastruktury sieciowej 

przed atakami.  

(3) Plik cookie do routingu – przesyłają zapytania o pojedynczą sesję do tego samego serwera w celu 

zapewnienia trwałości usługi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 

Nazwa pliku cookie Kategoria Okres przechowywania 
 

- PLAY_LANG - Session 

management 

Kategoria (1) Czas trwania sesji 

- PLAY_SESSION - Session 

management 

Kategoria (1) Czas trwania sesji 

- WorkdayLB_UICLIENT Kategoria (3) Czas trwania sesji 

- TS**** Kategoria (2) Czas trwania sesji 

cdnDown  Kategoria (3) Czas trwania sesji 

cdnWonRace Kategoria (3) Czas trwania sesji 

timezoneOffset Kategoria (1) Czas trwania sesji 

wday_vps_cookie Kategoria (3) Czas trwania sesji 
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