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Załącznik do polityki prywatności: 

l.p. Nazwa Cookie Domena Retencja Funkcja (opisowo) 

1. IDE doubleclick.net 1,5 roku  Służy do ponownego kierowania, optymalizacji, 

raportowania i przypisywania reklam internetowych. 

Jeden z podstawowych plików cookie dotyczących 

reklam używanych w witrynach nienależących do 

Google. Zapisywany jako należący do domeny 

doubleclick.net. 

2. fr facebook.com 3 miesiące Jest stosowany w celach reklamowych wskazuje 

użytkowników, których konto zostało 

dezaktywowane (opt-out). 

3. 1P_JAR google.com 1 miesiąc Zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik 

końcowy korzysta ze strony internetowej oraz o 

wszelkich reklamach, które użytkownik końcowy 

mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej strony. 

4. AID google.com 2 lata Służy do wyświetlania spersonalizowanych reklam w 

witrynach Google na podstawie ostatnich 

wyszukiwań i poprzednich interakcji. 

5. ANID google.com 1 rok Łączy działania użytkownika z innymi urządzeniami, 

na które wcześniej się zalogował za pomocą swojego 

konta Google. Na tej podstawie reklamy 

wyświetlane na urządzeniach są skoordynowane, a 

zdarzenia konwersji są mierzone (Google Analytics). 

6. CONSENT google.com 20 lat Przechowuje preferencje użytkownika i informacje 

za każdym razem, gdy odwiedza strony internetowe 

zawierające usługi Google. 

7. NID google.com 1 rok Służy do przechowywania zestawu preferencji i 

innych informacji użytkownika na podstawie 

unikalnego identyfikatora Google. 

8. 1P_JAR google.pl 1 miesiąc Zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik 

końcowy korzysta ze strony internetowej oraz o 

wszelkich reklamach, które użytkownik końcowy 

mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej strony. 

9. ANID google.pl 1 rok Łączy działania użytkownika z innymi urządzeniami, 

na które wcześniej się zalogował za pomocą swojego 

konta Google. Na tej podstawie reklamy 

wyświetlane na urządzeniach są skoordynowane, a 

zdarzenia konwersji są mierzone (Google Analytics). 

10

. 

APISID google.pl 2 lata Jest ustawiany za pośrednictwem witryny przez 

partnerów reklamowych i używany przez nich do 

budowania profilu zainteresowań użytkownika 

witryny i wyświetlania trafnych reklam w innych 

witrynach. Ten plik działa poprzez unikalną 

identyfikację przeglądarki i urządzenia (DoubleClick). 
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11

. 

CONSENT google.pl 20 lat Przechowuje preferencje użytkownika i informacje 

za każdym razem, gdy odwiedza strony internetowe 

zawierające usługi Google. 

12

. 

HSID google.pl 2 lata Tworzy profil zainteresowań użytkownika witryny i 

wyświetlania odpowiednich reklam w innych 

witrynach (ustawiany przez DoubleClick należący do 

Google). 

13

. 

NID google.pl 1 rok Zawiera unikalny identyfikator, którego Google 

używa do zapamiętania preferencji i innych 

informacji użytkownika. 

14

. 

SAPISID google.pl 2 lata Jest ustawiany za pośrednictwem witryny przez 

partnerów reklamowych i używany przez nich do 

budowania profilu zainteresowań użytkownika 

witryny i wyświetlania trafnych reklam w innych 

witrynach. Ten plik działa poprzez unikalną 

identyfikację przeglądarki i urządzenia (DoubleClick). 

15

. 

SID google.pl 1 rok Pliki wykorzystywane przez Google do wyświetlania 

spersonalizowanych reklam w witrynach Google na 

podstawie ostatnich wyszukiwań i poprzednich 

interakcji. 

16

. 

SSID google.pl 2 lata Zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik 

końcowy korzysta ze strony internetowej oraz o 

wszelkich reklamach, które użytkownik końcowy 

mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej strony. 

17

. 

AID googleadservices.co

m 

2 lata Uywane przez Google do wyświetlania 

spersonalizowanych reklam w witrynach Google na 

podstawie ostatnich wyszukiwań i poprzednich 

interakcji. 

18

. 

PHPSESSID hicron.com 1 rok Ogólny identyfikator używany do utrzymania 

zmiennych sesji użytkownika generowany przez 

aplikacje oparte na języku PHP. Zazwyczaj jest to 

losowo generowana liczba, której sposób użycia 

może być specyficzny dla witryny (przykładowe 

zastosowanie to utrzymanie statusu zalogowanego 

użytkownika przechodzącego między stronami). 

19

. 

__ca__chat hicron.com 1 rok Plik cookie generowany przez aplikację User.com. 

Przechowuje informacje o adresie e-mail 

użytkownika i jest wykorzystywany aplikacji chat. 

20

. 

__cfduid hicron.com 6 miesięcy Stosuje się je do przyspieszenia czasu ładowania 

strony. Zastępuje wszelkie ograniczenia 

bezpieczeństwa oparte na adresie IP, z którego 

pochodzi użytkownik. Nie zawiera żadnych 

informacji identyfikujących użytkownika 

(CloudFlare)  

21

. 

_fbp hicron.com Sesja Zapewnia dostarczanie reklam osobom, które już 

odwiedziły stronę, gdy są na Facebooku lub 
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platformie cyfrowej zasilanej przez Facebook 

Advertising. 

22

. 

_ga hicron.com 2 lata Używany do odróżnienia unikalnych użytkowników 

poprzez przypisanie losowo wygenerowanego 

numeru jako identyfikatora klienta. Jest on 

uwzględniany w każdym żądaniu strony w witrynie i 

służy do obliczania danych dotyczących 

odwiedzających, sesji i kampanii dla raportów 

analizy witryn (Google Universal Analytics). 

23 _gat_UA-20393019-1 hicron.com 10 minut Powoduje ograniczanie szybkości żądania poprzez 

ograniczenie gromadzenia danych w witrynach o 

dużym ruchu (Google Universal Analytics) 

24 _gid hicron.com 24 godziny Służy do rozróżnienia użytkowników naszej witryny 

25 _icl_current_language hicron.com 2 miesiące Plik przechowuje wartość lokalizacji językowej 

witryny (ma związek z wtyczką Wordpress z WPML - 

obsługa języków).  

26 hide-cookie-bar-hi hicron.com 30 dni Zapamiętuje, akcję wykonaną przez konkretnego 

użytkownika – znaczeni [ X ] w pasku Cookie. 

27 mc_session_ids[default] hicron.com Sesja Realizuje obsługę mechanizmu Catacha 

stosowanego w formularzach internetowych na 

stronie www.hicron.com w celu identyfikowania czy 

użytkownik jest rzeczywiście człowiekiem czy 

emuluje go oprogramowanie. 

28

. 

mc_session_ids[multi][0] hicron.com Sesja Pochodzi z aplikacji Captcha stosowanej przy 

formularzach witryn internetowych 

29

. 

mc_session_ids[multi][1] hicron.com Sesja Pochodzi z aplikacji Captcha stosowanej przy 

formularzach witryn internetowych 

30

. 

mc_session_ids[multi][2] hicron.com Sesja Pochodzi z aplikacji Captcha stosowanej przy 

formularzach witryn internetowych 

31

. 

mc_session_ids[multi][3] hicron.com Sesja Pochodzi z aplikacji Captcha stosowanej przy 

formularzach witryn internetowych 

32

. 

mc_session_ids[multi][4] hicron.com Sesja Pochodzi z aplikacji Captcha stosowanej przy 

formularzach witryn internetowych 

33

. 

UserMatchHistory linkedin.com 2 miesiące Przechowuje preferencje odwiedzających, dzięki 

czemu można wyświetlać trafniejsze reklamy na 

podstawie preferencji użytkownika. 

34

. 

_ga linkedin.com 2 lata Służy do odróżnienia unikalnych użytkowników 

poprzez przypisanie losowo wygenerowanego 

numeru jako identyfikatora klienta. Jest on 

uwzględniany w każdym żądaniu strony w witrynie i 

służy do obliczania danych dotyczących 

odwiedzających, sesji i kampanii dla raportów 

analizy witryn (Google Universal Analytics). 

http://www.hicron.com/
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35

. 

bcookie linkedin.com 1 rok Służy do udostępniania treści strony internetowej za 

pośrednictwem mediów społecznościowych 

(Microsoft MSN - LinkedIn). 

36

. 

lang  linkedin.com Sesja Zapamiętuje wybraną wersję językową strony 

internetowej użytkownika. Wykorzystywany w 

systemie reklamowym LinkedIn.  

37

. 

lidc linkedin.com 1 dzień Plik cookie odpowiedzialny za routing. Zapewnia 

prawidłowe funkcjonowanie tej strony. 

38

. 

BizoID  ads.linkedin.com 6 miesięcy Plik cookie, włączający treści oparte na 

użytkownikach. 

39

. 

lang  ads.linkedin.com Sesja Zapamiętuje wybraną wersję językową strony 

internetowej użytkownika. Wykorzystywany w 

systemie reklamowym LinkedIn.  

40

. 

JSESSIONID nr-data.net 1 rok Używany jest najczęściej do utrzymywania sesji 

użytkownika anonimowego przez serwer (Plik 

ogólnego przeznaczenia, używany przez strony 

napisane w JSP). 

41

. 

__cfduid user.com 6 miesięcy Stosuje się je do przyspieszenia czasu ładowania 

strony. Zastępuje wszelkie ograniczenia 

bezpieczeństwa oparte na adresie IP, z którego 

pochodzi użytkownik. Nie zawiera żadnych 

informacji identyfikujących użytkownika 

(CloudFlare). 

 


