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POLITYKA COOKIES 

I. Uwagi ogólne 

Serwis homelyplace.pl (dalej, jako: „serwis”) - którego właścicielem jest spółka Homely place Sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu, przy ul. Małachowskiego 43, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000595834 - celem optymalizacji kontaktu z użytkownikiem, 

zwiększenia funkcjonalności serwisu, wykonania badań analitycznych zwianych z popularnością serwisu 

- używa plików cookies Polityka cookise Homely Place lub podobnych technologii śledzenia (dalej, jako 

„cookies”). Cookies są wysyłane na urządzenie użytkownika (np. komputer, smartfon, tablet) i tam 

zapisywane. 

Pliki cookie nie służą identyfikacji użytkownika serwisu ani umożliwieniu jego identyfikacji, jednakże w 

określonych przypadkach mogą stanowić dane osobowe. Nastąpi to wtedy, gdy oprócz danych 

zawartych w cookies, podmiot otrzymujący informacje (tj. serwis lub podmiot trzeci) posiada inne dane, 

które umożliwią identyfikację osoby fizycznej (np. w wyniku spontanicznego podania imienia i nazwiska 

przez użytkownika, z którym został nawiązany kontakt przez tawk.to). 

II. Rodzaje cookies 

Cookies można podzielić ze względu na następujące kryteria: 

1) źródło 

a) cookies własne/cookies serwisu – są to cookies utworzone przez serwis. Te cookies 

mogą być udostępnione podmiotowi trzecemu (np. Google analitycs); 

b) cookies zewnętrzne/ cookies osób trzecich – są to cookies utworzone przez podmiot 

trzeci (tj. podmiot inny niż serwis) i z których ten podmiot może korzystać, 

2) termin ważności 

a) cookies trwałe – cookies są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony 

czas bez względu na zakończenie pojedynczej sesji w serwisie, tj. są zachowane bez 

względu na zamknięcie przeglądarki użytkownika; 

b) cookies sesyjne – cookies są przechowywane na urządzeniu wyłącznie przez okres 

jednej sesji w serwisie, tj. są usuwane po zamknięciu przeglądarki użytkownika 

III. Cookies własne oraz zewnętrzne zawarte w serwisie 

Domena Homelyplace.pl 

 
Cookies 

pll_language (ważność: 1 rok); q_cookie_agree (ważność: 1 rok); wfvt_3272119256 
(ważność: 30 minut); wordfence_verifiedHuman (ważność: 1 rok); 
TawkConnectionTime (ważność: sesja); TawkCookie; Tawk_xxxxxxx (ważność: 6 
miesięcy); _tawkuuid (ważność 6 miesięcy); _ga (ważność: 808 dni); 
_gat_gtag_UA_109227386_1 (ważność: 1 minuta); _gid (ważność: 2 lata) 

 

Rodzaj Cookies własne 

Opis 
ogólny 

Cookies mają na celu utrzymanie działania serwisu w tym zapewnienie 
bezpieczeństwa. Dodatkowo cookies służą dostosowaniu reklam do potrzeb 
użytkownika (personalizacja reklam) 

https://homelyplace.pl/rodo/
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Opis 
szczegółowy 

• pll_language – zapamiętuje wybór języka przez użytkownika, w którym ma 
wyświetlać się serwis; 

• q_cookie _agree – zapamiętuje akceptację przez użytkownika Polityki cookies; 

• wordfence_verifiedHuman oraz wfvt – weryfikuje użytkownika jako osobę 
rzeczywistą a nie wirtualną (np. maszynę/bota); 

• TawkConnectionTime; TawkCookie; Tawk_ xxxxxxx; _tawkuuid. 
 
Dostawcą odnośnych cookies jest tawk.to Inc. (spółka z siedzibą przy 187 East 
Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119, Stany Zjednoczone Ameryki).  
 
Cookies pozwalają na korzystanie przez serwis z czatu tawk.to oraz identyfikację i 
nawigację użytkownika w serwisie. Przykładowo _tawkuuid pozwala na ustalenie 
interakcji użytkownika z funkcją czatu na serwisie oraz jego identyfikację; 
TawkConnectionTime pozwala na ustalenie czasu tej interakcji; Tawk_xxxxxxx 
pozwala na zapamiętanie preferencyjnych ustawień użytkownika. 
 
W zakresie informacji zawartych w cookies tawk.to jest procesorem.  
 
Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności tawk.to znajdziesz tutaj: 
https://www.tawk.to/privacy-policy/ a umowa powierzenia przetwarzania danych 
pomiędzy serwisem a tawk.to znajduje się tutaj: https://www.tawk.to/data-
protection/dpa-data-processing-addendum/  

 

• _ga; _gat_gtag_UA_109227386_1; _gid. 
 
Dostawcą odnośnych cookies jest Google Analitycs (spółka Google z siedzibą przy 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone 
Ameryki). 
 
Cookies pozwalają na dokonywanie pomiarów oglądalności strony i przez to służą 
celom marketingowym. Przykładowo _ga oraz _gid służy odróżnianiu 
(identyfikacji) użytkowników (klient ID) natomiast _gat używany jest w celu    
ograniczenia ilości żądań/zapytań kierowanych do doubleclick.net – narzędzia 
służącego dopasowywaniu reklam Google pod użytkownika w zakresie całej sieci. 
 
Administratorem tych cookies jest serwis, natomiast Google Analitycs jest 
Procesorem. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google 
znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl a umowa 
powierzenia przetwarzania danych pomiędzy serwisem a Google Analitycs 
znajduje się tutaj: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. 
 
Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację 
bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który 
dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 

Rodzaj 
danych 

Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej 
przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas 
i data interakcji, lokalizacja, liczydło kliknięć, rodzaj odwiedzonych stron 
internetowych. 

 

 

https://www.tawk.to/privacy-policy/
https://www.tawk.to/data-protection/dpa-data-processing-addendum/
https://www.tawk.to/data-protection/dpa-data-processing-addendum/
https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
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Domena Google.com/Google.pl 

Cookies 1P_JAR (ważność: 30 dni); APISID( ważność: 2 lata); CONSENT (ważność: 19 lat 76 dni); 
HSID (ważność: 2 lata); NID (ważność: 6 miesięcy); OGPC (ważność: 2 miesiące); 
SAPISID (ważność: 2 lata); SID (ważność: 2 lata); SSID (ważność: 2 lata); UULE 
(ważność: 1 dzień)  

Rodzaj Cookies zewnętrzne 

Opis 
ogólny 

Cookies mają na celu utrzymanie działania serwisu w tym zapewnienie 
bezpieczeństwa. Dodatkowo cookies służą dostosowaniu reklam do potrzeb 
użytkownika (personalizacja reklam), a także zapamiętania preferencji użytkowania 
serwisu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis 
szczegółowy 

• 1P_JAR – służy wyświetlaniu spersonalizowanych reklam w witrynach Google na 
podstawie ostatnich aktywności użytkownika (w tym interakcji na serwisie); 

• SID, HSID - zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane dane, które identyfikują 
konto Google użytkownika i wskazują ostatnią godzinę logowania. Połączenie tych 
dwóch plików pozwala na blokowanie różnych ataków, np. próby przechwycenia 
treści z formularzy wypełnianych na stronach internetowych. Nadto SID dodatkowo 
służy personalizacji reklam, zapamiętywania ostatnich wyszukiwań, wcześniejszych 
kontaktów z ofertami reklamodawców, wyników wyszukiwania lub wizyt w 
witrynach reklamodawców; 

• APISID, SAPISID – służą personalizacji treści reklamowych użytkownika, m.in. 
poprzez zapamiętywanie interakcji z witryną YouTube; 

• NID - zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje 
użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego 
języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 
10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch. Nadto plik ten 
służy personalizacji reklam, zapamiętywania ostatnich wyszukiwań, wcześniejszych 
kontaktów z ofertami reklamodawców, wyników wyszukiwania lub wizyt w 
witrynach reklamodawców; 

• OGPC – używane w celu zachowania informacji na temat preferencji użytkownika 
oraz informacji na temat korzystanie przez niego z Google Maps w serwisie; 

• CONSENT i UULE – używane w celu nawigacji zachowania użytkownika w serwisie. 
Informacje te pomagają w ulepszaniu serwisu. Informacje gromadzone przez to 
cookie dotyczą liczby wyświetleń serwisu, stron internetowych odwiedzanych 
przed wejściem do serwisu a także stron internetowych z których użytkownik 
przeszedł do serwisu. 

 
Dostawcą odnośnych cookies jest Google (spółka Google z siedzibą przy 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki). 
 
Administratorem tych cookies jest Google dlatego odpowiada niezależnie za 
przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje na temat polityki 
prywatności Google znajdziesz tutaj: 
https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl. Informacje na temat 
gromadzenia danych znajdują się tutaj: 
https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl. 

Rodzaj 
danych 

Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej 
przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas 
i data interakcji, wybrane reklamy, obejrzane filmy na YouTube, lokalizacja. 

 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl
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Domena Chaty.app 

Cookies _cfduid (ważność: 1 rok), _ga (ważność: 2 lata 4 dni), _gid (ważność: 2 dni) 

Rodzaj Cookies zewnętrzne 

Opis 
ogólny 

Cookies mają na celu usprawnić (przyspieszyć) działanie serwisu w tym zapewnić 
bezpieczeństwo. Dodatkowo cookies służą badaniu liczby odwiedzin serwisu oraz 
tworzeniu analiz na podstawie tych informacji. 

 
 

Opis 
szczegółowy 

Dostawcą odnośnych cookies jest Chaty.app. 
 

• __cfduid – identyfikuje użytkownika, dostosowuje ustawienia bezpieczeństwa pod 
konkretną osobę, zapewnia dostęp osobie już uprzednio zweryfikowanej, zapewnia 
również szybkie działanie usługi w ramach usługi Content Delivery Network (CDN); 

• _ga i _gid – służy odróżnianiu (identyfikacji) użytkowników (klient ID). 
 
Dostawcą odnośnych cookies i administratorem jest Chaty.app - dlatego odpowiada 
niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika.  

Rodzaj 
danych 

Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej 
przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas 
i data interakcji, lokalizacja. 

 

Domena Doubleclick.net 

Cookies DSID (ważność: 2 tygodnie), IDE (ważność: 8 miesięcy 18 dni) 

Rodzaj Cookies zewnętrzne 

Opis 
ogólny 

Cookies używane są w celach reklamowych Google. 

 
 

Opis 
szczegółowy 

• IDE (termin ważności: 2 miesiące) oraz DSID (termin ważności: 2 tygodnie) – 
używane są w celu dopasowania reklam pod użytkownika, raportowania 
skuteczności kampanii reklamowych oraz unikania wyświetlania reklam 
powtarzających się. 

 
Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest Google (spółka Google z siedzibą 
przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone 
Ameryki) - dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. 
Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdziesz tutaj: 
https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl. Informacje na temat 
gromadzenia danych znajdują się tutaj: 
https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl. 

Rodzaj 
danych 

Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej 
przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas 
i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja. 

 

Domena Facebook.com 

Cookies Act (ważność: sesja), C_user (ważność: 2 lata 4 dni), Datr (ważność: 2 lata), Fr 
(wżność: 2 miesiące 29 dni), Locale (ważność: 7dni), pl (ważność: 2 miesiące 29 dni), 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl
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Pnl_data2, Presence (ważność: sesja), Sb (ważność: 2 lata 28 dni), Spin (ważność: 1 
dzień), Wd (ważność: sesja), x-scr, xs (ważność: 90 dni) 

Rodzaj Cookies zewnętrzne 

Opis 
ogólny 

Cookies używane w związku z wtyczką Facebook na serwisie i służące celom głównie 
reklamowym spółki Facebook. 

 
 

Opis 
szczegółowy 

Cokies służą uwierzytelnianiu konta użytkownika, zabezpieczeniu połączenia z 
Facebook`iem, ułatwieniu korzystania z usług Facebook`a, zapamiętaniu preferencji 
użytkownika (w tym rozdzielczości ekranu), celom marketingowym, analizowaniu 
interakcji z Facebookiem (w tym głównie poprzez serwis). Przykładowo: 
 

• presence – służy ustaleniu stanu rozmów użytkownika, np. które tabele czatu są 
otwarte w danym momencie; 

• locale – służy ustaleniu lokalizacji ostatniego zalogowanego użytkownika na danej 
przeglądarce; 

• xs – służy ustaleniu czasu zalogowania użytkownika oraz odróżnieniu wielu sesji 
użytkownika rozpoczętych w różnym czasie; 

• c_user – służy nadaniu unikatowego identyfikatora użytkownika (klient ID); 

• datr – służy identyfikacji przeglądarki użytkownika. Ten plik odgrywa kluczową 
rolę w zakresie bezpieczeństwa oraz zachowania integralności produktów 
Facebooka; 

• fr – służy dostarczaniu użytkownikowi nowych reklam/produktów, takich jak np. 
aukcja w czasie rzeczywistym 

 
Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest Facebook, 1601 South California 
Avenue, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone Ameryki - dlatego odpowiada 
niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje na temat 
polityki prywatności znajdziesz tutaj: www.facebook.com/about/privacy/. Możesz 
również w pewnym stopniu zdecydować o tym, jakie reklamy mają być Tobie 
wyświetlane, więcej informacji znajdziesz tutaj: 
https://web.facebook.com/help/562973647153813?helpref=related&ref=related.  
 

Rodzaj 
danych 

Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej 
przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas 
i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja. 

 

Domena .googleadservices.com 

Cookies AID (ważność: 2 dni) 

Rodzaj Cookies zewnętrzne 

Opis 
ogólny 

Cookies używane są w celach reklamowych Google. 

 
 

Opis 
szczegółowy 

• AID - służy do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google na 
podstawie ostatnich aktywności użytkownika (w tym interakcji na serwisie) 

 
Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest Google (spółka Google z siedzibą 
przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone 
Ameryki) - dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. 
Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdziesz tutaj: 

http://www.facebook.com/about/privacy/
https://web.facebook.com/help/562973647153813?helpref=related&ref=related
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https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl. Informacje na temat 
gromadzenia danych znajdują się tutaj: 
https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl. 

Rodzaj 
danych 

Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej 
przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas 
i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja. 

 

Domena notifications.google.com 

Cookies OTZ 

Rodzaj Cookies zewnętrzne 

Opis 
ogólny 

Cookies używane są w celach reklamowych Google. 

 
 

Opis 
szczegółowy 

• OTZ - służy do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google na 
podstawie ostatnich aktywności użytkownika (w tym interakcji na serwisie) 

 
Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest Google (spółka Google z siedzibą 
przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone 
Ameryki) - dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. 
Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdziesz tutaj: 
https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl. Informacje na temat 
gromadzenia danych znajdują się tutaj: 
https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl. 

Rodzaj 
danych 

Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej 
przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas 
i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja. 

 

Domena hrs.com/hotelservice.hrs.com 

Cookies AMCV_9C186C5C517EDF0A0A490D45%40AdobeOrg (ważność: 2 lata), _dy_soct 
(ważność: rok), consentCookie (ważność: 1rok), s_pers (ważność: 5 lat), utag_main 
(ważność: 1 rok), wa_pers (3 lata); hsp_throttle (ważność: stały); _dy_c_att_exps 
(ważność: 1 miesiąc); _dy_c_exps (ważność: 1 miesiąc); _dy_df_geo (ważność: 1 
miesiąc); _dy_geo (ważność: 1 miesiąc); _dy_ses_load_seq (ważność: 1 miesiąc); 
_dy_soct (ważność: 1 rok); _dy_toffset (ważność: 1 miesiąc); _dycnst (ważność: 1 
miesiąc); _dycst (ważność: 1 miesiąc); _dyid (ważność: 1 miesiąc); _dyus_xxxxx 
(ważność: 1 miesiąc); channelcloser (ważność: 1 miesiąc); channelflow (ważność: 1 
miesiąc); channeloriginator (ważność: 1 miesiąc); s_fid (ważność: 5 lat); s_vi 
(ważność: 2 lata); smeTrackingCookie (ważność: 1 miesiąc); trackingCookie 
(ważność: 1 miesiąc); trackingCookieTealium (ważność: 1 miesiąc); s_pers (ważność: 
5 lat); _ga (ważność: 2 lata); _gac_UA-XXXXX-X (ważność: 90 dni) 

Rodzaj Cookies zewnętrzne 

Opis 
ogólny 

Cookies używane są w celu sprawnego funkcjonowania systemu rezerwacji oraz w 
celach reklamowych (w tym w celu śledzenia zachowań użytkownika) 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl
https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl
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Opis 
szczegółowy 

Cookies używane są w celu sprawnego funkcjonowania systemu rezerwacji za 
pośrednictwem wtyczki HRS. Cookies są również używane w celu nawigacji 
zachowania użytkownika w serwisie przez HRS. Przykładowo: 

• consentCookie – służy zapamiętaniu wyboru użytkownika w zakresie polityki 
cookies; 

• utag_main – służy gromadzeniu informacji o aktywności (interakcji) 
użytkownika (czas odwiedzin serwisu, liczba odwiedzonych podstron serwisu, 
numer ID, liczba wizyt na serwisie); 

• wa_pers – służy ustaleniu czasu interakcji użytkownika celem świadczenia 
funkcji/usług strony internetowej; 

• s_pers; smeTrackingCookie; trackingCookie; trackingCookieTealium – 
nawigacja/ śledzenie użytkownika. 

 
Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest HRS - Hotel Reservation Service 
(spółka niemiecka GmbH z siedzibą w Köln) - dlatego odpowiada niezależnie za 
przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje na temat polityki 
prywatności HRS znajdziesz tutaj: 
https://www.hrs.com/web3/cookie_policy.do?activity=index 

Rodzaj 
danych 

Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej 
przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas 
i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja. 

 

Domena Kajware.pl 

Cookies _ga (ważność: 2 lata 4 dni), _ym_d (ważność: 1 rok), _ym_uid (ważność: 1 rok) 

Rodzaj Cookies zewnętrzne 

Opis 
ogólny 

Cookies używane są w celu sprawnego funkcjonowania systemu rezerwacji oraz w 
celach reklamowych 

 
 

Opis 
szczegółowy 

• _ga i _ym_uid- służy odróżnianiu (identyfikacji) użytkowników (klient ID); 

• _ym_d – data pierwszej sesji użytkownika; 
 
Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest firma „Kajetan Woyciechowski 
KajWare” (zwana Kajware.pl), z siedzibą w Bolechowicach (32-082) przy ul. Wąskiej 
10, zarejestrowana pod numerami NIP: 9441851588 i REGON: 120916795 - dlatego 
odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe 
informacje na temat polityki prywatności kajware.pl znajdziesz tutaj: 
https://www.kajware.pl/polityka-prywatnosci/ 

Rodzaj 
danych 

Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej 
przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas 
i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja. 

 

Domena .tawk.to 

Cookies __cfduid (ważność: 1 rok), __tawkuuid (ważność: 8 miesięcy 16 dni), _ga (ważność: 2 
lata 2 miesiące 17 dni), _gaexp (ważność: 2 miesiące 26 dni) 
 

Rodzaj Cookies zewnętrzne 
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Opis 
ogólny 

Cookies używane są w celu sprawnego funkcjonowania systemu porozumiewania się 
z użytkownikiem za pomocą wtyczki czatu na serwisie. Używane są również w celach 
reklamowych i analitycznych. 

 
 

Opis 
szczegółowy 

• _cfduid – zapewnia również szybkie działanie usługi w ramach usługi Content 
Delivery Network (CDN); 

• _tawkuuid – służy identyfikacji użytkownika oraz jego śledzeniu; 

• _ga – służy identyfikacji użytkownika oraz pomiarowi jego interakcji ze stronami 
tawk.to oraz na serwisie; 

• _gaexp – służy zapamiętaniu preferencyjnych ustawień użytkownika. 
 
Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest tawk.to Inc. (spółka z siedzibą 
przy 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119, Stany Zjednoczone 
Ameryki). 
 
Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności tawk.to znajdziesz tutaj: 
https://www.tawk.to/privacy-policy/ a umowa powierzenia przetwarzania danych 
pomiędzy serwisem a tawk.to znajduje się tutaj: https://www.tawk.to/data-
protection/dpa-data-processing-addendum/  
 

Rodzaj 
danych 

Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej 
przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas 
i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja. 

 

Domena va.tawk.to 

Cookies Ss (ważność: sesja), tawkUUID 
 

Rodzaj Cookies zewnętrzne 

Opis 
ogólny 

Cookies używane są w celu sprawnego funkcjonowania systemu porozumiewania się 
z użytkownikiem za pomocą wtyczki czatu na serwisie. Używane są również w celach 
reklamowych i analitycznych. 

 
 

Opis 
szczegółowy 

• ss – służy zarządzaniu sesją użytkownika; 

• tawkUUID - służy identyfikacji użytkownika oraz jego śledzeniu. 
 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest tawk.to Inc. (spółka z siedzibą 
przy 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119, Stany Zjednoczone 
Ameryki). 
 
Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności tawk.to znajdziesz tutaj: 
https://www.tawk.to/privacy-policy/ a umowa powierzenia przetwarzania danych 
pomiędzy serwisem a tawk.to znajduje się tutaj: https://www.tawk.to/data-
protection/dpa-data-processing-addendum/  
 

Rodzaj 
danych 

Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej 
przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas 
i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja. 

 

Domena Visiton.pl 

https://www.tawk.to/privacy-policy/
https://www.tawk.to/data-protection/dpa-data-processing-addendum/
https://www.tawk.to/data-protection/dpa-data-processing-addendum/
https://www.tawk.to/privacy-policy/
https://www.tawk.to/data-protection/dpa-data-processing-addendum/
https://www.tawk.to/data-protection/dpa-data-processing-addendum/
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Cookies _ga (ważność: 2 lata 2 miesiące 17 dni), Ebox (ważność: 2 lata 10 miesięcy 7 dni), 
tstbox_xxxxxxx 
 

Rodzaj Cookies zewnętrzne 

Opis 
ogólny 

Cookies używane są w celach reklamowych i analitycznych. 

 
 

Opis 
szczegółowy 

• _ga, Ebox, tstbox_xxxxxxx – służą identyfikacji użytkownika oraz jego śledzeniu w 
ramach aktywności na stronach internetowych. 
 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest Michał Frątczak, prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą: IM-LOGIC, z siedzibą w Bartoszycach (11-200), ul. 
Sadowa 6, NIP 651-165-95-59, REGON 281-467-770 (prowadząca serwis visiton.pl) 
 
Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności visiton.pl znajdziesz tutaj: 
https://visiton.pl/polityka-cookies.html. 
 

Rodzaj 
danych 

Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej 
przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas 
i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja. 

 

IV. Zmiana ustawień cookies 

Zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki celem zablokowania lub usunięcia 

poszczególnych cookies. Przykładowo: 

• Google Chrome: 

Menu/Ustawienia Pokaż ustawienia zaawansowane/ Prywatność/ Ustawienia treści/ Pliki cookies- 

należy wybrać odpowiednie pole; 

• Internet Explorer 

Menu/ Narzędzia/ Opcje internetowe/ Prywatność – należy wybrać odpowiednie pole; 

• Mozilla Firefox 

Menu/Opcje/ Prywatność/ Historia – należy wybrać odpowiednie pole; 

• Opera 

Menu/Preferencje/Zaawansowane/Ciasteczka – należy wybrać odpowiednie pole; 

• Safari 

Menu/Preferencje/Prywatność/Pliki cookies – należy wybrać odpowiednie pole. 

Należy mieć na uwadze to, że powyższe zmiany ustawień cookies w przeglądarce mogą wpłynąć na 

niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie (np. na konieczność odrębnego, ponownego logowania 

się na Facebook.com). 
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V. Informacje dodatkowe 

1. W razie wątpliwości oraz pytań serwis pozostaje do Twojej dyspozycji. Kanały komunikacji są 

udostępnione bezpośrednio na serwisie. Na chwilę obecną sugerowane kanały komunikacji to: 

hp.zarzad@gmail.com; tel.: 791-142-424; ul. Małachowskiego 43, 61-129 Poznań. 

2. Polityka Cookies stanowi integralną część klauzuli informacyjnej dla użytkownika. 

 

mailto:hp.zarzad@gmail.com

