
Polityka plików cookie i ustawienia  
Podczas wizyty na naszej stronie zbierane są pewne dane, które możemy czasowo 
zachowywać w urządzeniu użytkownika. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu plików cookie 
oraz podobnych technologii (pamięci lokalnej, identyfikatorów wyświetlania reklam itd.). 
Podczas każdej kolejnej wizyty przeglądarka użytkownika wysyła nam dane, które zostały 
już zachowane na urządzeniu. Dzięki temu mamy możliwość rozpoznania użytkownika, 
kiedy odwiedza naszą stronę ponownie, a także ocenienia, czy gościł na naszej witrynie 
wcześniej. W poniższym dokumencie technologie te określane są nazwą "plików cookie". 

Pliki cookie których używamy: 

ID serwera, zmienne sesji, ID google analytics, XSRF-token, sesje laravel. 

Niezbędne pliki cookie: są konieczne dla funkcjonowania strony internetowej. Obejmują one 
na przykład pliki cookie, które umożliwiają korzystanie z koszyka lub z usług e-zakupów. 

Nasza witryna korzysta z technologii stron trzecich do zbierania informacji o tzw. user 
experience - doświadczeniach użytkownika. Strona wykorzystuje także narzędzia analityczne 
(jak Google Analytics). Z tego powodu przeglądarki, z których korzystają nasi użytkownicy, 
automatycznie wysyłają niektóre informacje do Google. Do informacji takich może należeć 
adres odwiedzanej witryny czy adres IP użytkownika. Google może także wprowadzać 
zmiany w plikach cookie działających w przeglądarce użytkownika i odczytywać informacje 
zebrane przez istniejące już pliki cookie. Nie udostępniamy tych danych stronom trzecim. 

Zbierane w ten sposób informacje pomagają nam lepiej dostosować naszą stronę do 
preferencji użytkowników. Mogą zostać wykorzystane zbiorczo przez Kolekcje Hachette  - 
dzięki czemu możliwa jest ocena ogólnych preferencji użytkowników naszej strony i 
zainteresowania, którym cieszą się publikowane na niej treści. W raportach tego rodzaju nie 
udostępnia się informacji pozwalających na identyfikację użytkownika. 

Reklamowe pliki cookie: Ten rodzaj plików cookie zapisuje wizytę na witrynie internetowej, 
wykorzystane linki oraz odwiedzone strony. Informacje te będą mogą być przez nas zbierane 
i wykorzystywane w celu zapewnienia zgodności naszej strony oraz wyświetlanych na niej 
reklam z zainteresowaniami użytkownika. Informacji tych możemy udzielić stronom trzecim 
i mediom społecznościowym, jak Facebook czy Instagram. Profilowanie plików cookie, 
nazywane także profilowaniem witryny, to stałe wykorzystanie plików cookie w celu 
śledzenia ogólnej aktywności użytkownika online. 

Wykorzystane w połączeniu z naszymi usługami marketingowymi (korzystającymi 
przykładowo z cookie DoubleClick), informacje zebrane przez technologię Google Analytics 
zostają połączone z informacjami o wizytach na różnych stronach. 

Poniższa tabela wyjaśnia funkcje plików cookie, a także przyczyny, dla których z nich 
korzystamy: 

Kategoria 
cookie 

Rodzaj Opis i cel    Czas 
trwania 



Informacje 
techniczne 

Niezbędne pliki cookie Korzystamy z plików cookie w 
celu zapamiętania, z jakich 
narzędzi technicznych (np. z 
którego z naszych serwerów) 
skorzystała przeglądarka 
użytkownika. Są konieczne, aby 
wyświetlić stronę. 

Wyłącznie 
bieżąca 
sesja 

Informacje o 
dostosowaniu 
sesji 

Funkcjonalne pliki 
cookie 

Wykorzystywane automatycznie 
przez oprogramowanie naszego 
serwera przy każdej wizycie na 
stronie w celu stworzenia listy 
mogącej usprawnić 
doświadczenia użytkownika. 
Przykładowo - zapamiętanie 
poprzednio wyszukiwanych fraz 
czy głosów oddanych w 
ankietach. 

Google 
Analytics 

Analityczne pliki cookie Dzięki nim możemy ocenić ilość 
indywidualnych użytkowników i 
częstotliwość, z jaką odwiedzają 
naszą witrynę. Ten rodzaj plików
cookie wykorzystywany jest do 
celów statystycznych. Mogą być 
przechowywane do roku, 
pomagając nam zebrać dane 
statystyczne odnośnie 
ponownych wizyt na naszej 
stronie. 

Reklamy Reklamowe pliki cookie Pozwalają nam oraz naszym 
partnerom dostarczać 
użytkownikom odpowiednio 
dopasowane reklamy. 

Zależnie od 
polityki stron
trzecich 

  

Użytkownik może samodzielnie odrzucić wszystkie lub część plików cookie oraz ustawić 
alerty informujące o działaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Nasza strona 
pozwala na wyłączenie plików cookie w dowolnym momencie - wszystkie wykorzystywane 
aktualnie przeglądarki dają możliwość zmiany ustawień. Ustawienia te można zwykle 
znaleźć w menu "opcje" lub "preferencje" przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie 
plików cookie może uniemożliwić sprawne funkcjonowanie pewnych części naszej strony. 

Istnieje także możliwość rezygnacji z technologii śledzących. 
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Aby zrezygnować z usług trackingowych Google Analytics na wszystkich odwiedzanych 
witrynach, odwiedź http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Aby zresetować lub zmienić ustawienia identyfikatora wyświetlania reklam na urządzeniach 
Apple, odwiedź https://support.apple.com/en-us/HT205223 

Aby zresetować lub zmienić ustawienia identyfikatora wyświetlania reklam na urządzeniach 
Apple, odwiedź https://support.google.com/accounts/answer/3118621 

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, włącznie z tym, jakie pliki cookie zostały 
zapisane, jak nimi zarządzać i usuwać, a także jak zrezygnować z usług śledzących sieci 
społecznościowych i stron trzecich, odwiedź następujące strony: 

● www.aboutads.info/choices (zgodnie z zaleceniami Digital Advertising Alliance) 
● www.youronlinechoices.eu (zgodnie z zaleceniamiw European Interactive Digital 

Advertising Alliance) 
● www.aboutcookies.org 
● www.allaboutcookies.org 

 
 
Jeśli nie wyrażasz zgody na opisany powyżej sposób wykorzystania plików cookie na naszej 
stronie i nie zamierzasz korzystać z metod rezygnacji opisanych powyżej, uprzejmie prosimy 
o nie korzystanie z naszej strony. 

Nasza strona może zawierać linki do zewnętrznych witryn należących do stron trzecich, a 
także wtyczki i aplikacje. Klikając w takie linki lub zezwalając na nawiązanie połączenia, 
możesz umożliwić stronom trzecim zbieranie danych osobowych i dzielenie się nimi. Nie 
kontrolujemy witryn internetowych stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich 
politykę prywatności. Zalecamy najpierw zapoznać się z polityką prywatności zewnętrznych 
stron internetowych. 
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