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ZASADY STOSOWANIA 

PLIKÓW COOKIES  
 

1. Cel niniejszych „Zasad stosowania plików cookies”  

Niniejsze „Zasady stosowania plików cookies” („Zasady”) mają zastosowanie do 

tej witryny internetowej, a ich celem jest poinformowanie użytkowników o 

korzystaniu przez nas z plików cookies w jej obrębie. Niniejsze Zasady 

pomagają nam zapewniać użytkownikom dobre doświadczenia podczas 

przeglądania naszej witryny internetowej, a także pozwalają nam ją doskonalić. 

Niniejsze Zasady dostarczają jasnych i wyczerpujących informacji na temat 

używanych przez nas plików cookies oraz celów ich wykorzystania.  

 

Niniejsze Zasady nie regulują jednak korzystania z witryny internetowej ani 

ochrony prywatności w jej obrębie. Więcej na temat warunków użytkowania 

można dowiedzieć się z dokumentu WARUNKI UŻYTKOWANIA, natomiast w 

celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tego, jak przetwarzamy dane 

osobowe użytkowników w tej witrynie, należy kliknąć łącze OŚWIADCZENIE O 

OCHRONIE PRYWATNOŚCI.  

 

2. Czym są pliki cookies?  

Pliki cookies to małe pliki tekstowe umieszczane w przeglądarce lub na dysku 

twardym komputera (bądź podobnego urządzenia) przez odwiedzane przez 

użytkownika witryny internetowe. Pliki cookies są zazwyczaj wykorzystywane w 

celu usprawnienia działania witryn internetowych lub zwiększenia ich 

efektywności, jak również w celu przekazywania informacji właścicielom 

poszczególnych witryn internetowych.  

 

3. Jakich plików cookies używamy i dlaczego?  

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies, aby odróżniać jej 

poszczególnych użytkowników. Wykorzystujemy pliki cookies, aby zyskać 

pewność, że zapewniamy użytkownikom naszej witryny internetowej jak 

najlepszą obsługę, a także by ją doskonalić.  

 

Używamy następujących rodzajów plików cookies:  

 

Wydajnościowe pliki cookies – te pliki cookies pozwalają nam określić liczbę 

odwiedzających oraz sprawdzić, jak poruszają się oni po naszej witrynie 

internetowej, kiedy z niej korzystają. Pliki te pomagają nam doskonalić sposób 

działania strony internetowej, na przykład poprzez zapewnienie, by użytkownicy 

łatwo znajdowali to, czego szukają. Te pliki cookies dostarczają też danych 
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statystycznych na temat sposobu korzystania z naszej witryny internetowej, 

pomagają nam ją ulepszać poprzez pomiar wszelkich występujących błędów 

itp.  

 

Pliki cookies stron trzecich są ustawiane przez domenę inną niż domena 

witryny internetowej odwiedzanej przez użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi 

witrynę internetową, a inny podmiot ustawi plik cookie za jej pośrednictwem, 

będzie to plik cookie strony trzeciej (np. Google Analytics).  

 

To, czy plik cookie jest uważany za „trwały”, czy za „sesyjny”, zależy od jego 

czasu trwania. Trwały plik cookie pozostaje na urządzeniu użytkownika przez 

określony w nim czas i jest aktywowany za każdym razem, gdy użytkownik 

odwiedza witrynę internetową, która go utworzyła. Sesyjny plik cookie pozwala 

na tworzenie powiązań pomiędzy działaniami użytkownika podczas sesji 

przeglądarki. Sesja rozpoczyna się, gdy użytkownik otwiera okno przeglądarki, 

a kończy, gdy zostaje ono zamknięte. Po zamknięciu przeglądarki wszystkie 

sesyjne pliki cookies są usuwane.  

 

W poniższej tabeli można znaleźć więcej informacji na temat poszczególnych 

plików cookies, których używamy, a także ich przeznaczenia:  

 

PLIKI COOKIES STRON TRZECICH 

Kategoria pliku 

cookie  

Nazwa pliku 

cookie  

Typ  Cel  

Wydajnościowy 

plik cookie  

GOOGLE 

ANALYTICS typu 

„_eg” oraz „_gat” i 

„_gali”  

Trwały, z czasem 

trwania rzędu 

minut  

Te pliki cookies są 

wykorzystywane 

do gromadzenia 

informacji o tym, 

jak odwiedzający 

korzystają z naszej 

witryny 

internetowej. 

Używamy tych 

informacji w celu 

oceny 

funkcjonowania 

naszej witryny 

internetowej, a 

także 

doskonalenia jej. 

Te pliki cookies 

gromadzą 

informacje, w tym 
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dotyczące liczby 

odwiedzających 

witrynę, 

poprzednio 

odwiedzonej 

witryny oraz stron 

odwiedzonych w 

ramach naszej 

witryny, nie 

gromadząc przy 

tym żadnych 

danych 

osobowych.  

Prosimy o 

zapoznanie się z 

opisem zasad 

ochrony 

prywatności w 

witrynie 

internetowej 

Google.  

Wydajnościowy 

plik cookie  

_mkto_trk  Trwały, z czasem 

trwania równym 2 

lata  

Ten plik cookie 

służy do śledzenia 

zaangażowania 

odbiorców naszych 

kampanii e-

mailingowych.  

Wydajnościowy 

plik cookie  

PRUM_EPISODE

S  

Sesyjny – jeden 

rok  

Ten plik cookie jest 

używany przez 

PingDom — serwis 

zewnętrzny 

świadczący usługi 

monitorowania 

wydajności witryn 

internetowych.  

 

Wydajnościowy 

plik cookie 

Add This Sesyjny i trwały – 

od 1 do 2 lat 

Te pliki cookies 

służą do 

gromadzenia 

informacji o tym, 

jak odwiedzający 

korzystają z naszej 

witryny 
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internetowej. 

Używamy tych 

informacji w celu 

oceny działania 

funkcji 

udostępniania 

społecznościoweg

o, a także 

doskonalenia jej. 

Te pliki cookies 

gromadzą 

informacje, w tym 

adresy IP lub 

identyfikatory 

MAID, a także 

informacje o 

zachowaniach 

użytkowników 

związanych z 

udostępnianiem 

społecznościowym

.  

Prosimy o 

zapoznanie się z 

opisem zasad 

ochrony 

prywatności w 

witrynie 

internetowej Add 

This.  

 

4. W jaki sposób można zarządzać plikami cookies?  

Użytkownik blokuje pliki cookies, aktywując właściwe ustawienie w 

przeglądarce lub w odpowiedzi na wyświetlony baner, który pozwala na 

odrzucenie lub zaakceptowanie ustawień wszystkich lub niektórych plików 

cookies. Ustawienia te znajdują się zazwyczaj bezpośrednio w witrynie 

internetowej lub w menu „opcji” bądź „preferencji” przeglądarki internetowej. 

Jeśli jednak użytkownik skorzysta z opcji zarządzania plikami cookies w witrynie 

internetowej lub ustawieniach przeglądarki w celu zablokowania wszystkich 

plików cookies (w tym niezbędnych), dostęp do całości lub części witryny może 

być niemożliwy.  

 

Po wyrażeniu przez użytkownika zgody na wykorzystywanie plików cookies 

będziemy przechowywać je na komputerze lub urządzeniu użytkownika w celu 
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zachowania jego danych na potrzeby kolejnej wizyty. Jeśli użytkownik chce 

wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, musi usunąć swoje pliki cookies, 

korzystając z opcji zarządzania nimi w witrynie internetowej lub w ustawieniach 

przeglądarki — należy wówczas kliknąć opcję rezygnacji z dostępnych w 

witrynie plików cookies.  

 

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, 

klikając następujące łącza: 

 

• Ustawienia plików cookies w przeglądarce Internet Explorer  

• Ustawienia plików cookies w przeglądarce Firefox  

• Ustawienia plików cookies w przeglądarce Chrome  

• Ustawienia plików cookies w przeglądarce Safari  

 

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookies można znaleźć w 

witrynie www.allaboutcookies.org — zawsze można też skontaktować się z 

nami w tej sprawie, wysyłając e-mail na adres DL-WBA-Office@zoetis.com.  

 

5. Aktualizacje  

 

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego zmieniania niniejszych Zasad. 

Użytkownik odpowiada za regularne sprawdzanie, czy przeczytał i wyraził 

zgodę na najnowszą wersję niniejszych Zasad.  

Niniejsze Zasady zostały po raz ostatni zaktualizowane w maju 2018 r. 


