
Pliki cookie to: 

małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze umożliwiające analizę korzystania z witry-
ny. Informacje przechowywane przez pliki cookie mogą być odczytywane przez stronę interne-
tową po ponownym odwiedzeniu jej w późniejszym terminie. Z jednej strony pliki cookie są 
niezbędne do zapewnienia sprawnego działania wszystkich procesów w witrynie, z drugiej stro-
ny mogą ułatwić użytkownikowi ponowne korzystanie ze strony: informacje przez nie zareje-
strowane podczas pierwszej wizyty, np. ustawienia języka lub nazwy użytkownika, które nie 
muszą być ponownie wprowadzane. Strona dostosowuje się w pewnym stopniu do indywidual-
nych preferencji użytkownika (pod warunkiem, że kolejna wizyta odbędzie się przez to samo 
urządzenie). 

Dlaczego GLS używa plików cookie: 

- aby zapewnić optymalną obsługę dostosowaną do potrzeb klienta, 
- aby analizować ruch na witrynie,  
- aby realizować kampanie reklamowe oraz mierzyć ich efektywność. 

Wszystkie spółki Grupy GLS zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej podlegają przepisom 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: „RODO”) i 
innym odpowiednim krajowym przepisom o ochronie danych. GLS Poland, poprzez zastosowa-
nie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dokłada wszelkich starań, aby chro-
nić dane osobowe przed utratą lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. Wszelkie zgłoszenia do-
tyczące ochrony danych osobowych są rejestrowane i szczegółowo wyjaśniane oraz analizowa-
ne w oparciu o obowiązujące przepisy. 

GLS używa następujących marketingowych plików cookies: 

GOOGLE

Nazwa pliku cookie Opis działania 

NID 

Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamie-
̨tać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące 
preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetla-
nych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google Sa-
feSearch. 

CONSENT Zgoda na używanie plików Cookies. 

1P_JAR Google używa tego pliku cookie, aby dostosować reklamy do Twoich zaintereso-
wań. 

FACEBOOK

Nazwa pliku cookie Opis działania 

fr 
Używany przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich 
jak stawki w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. Wygasa po 
3 miesiącach. 

dpr Pozwala na sterowanie przyciskami Udostępnij i Polub. Wygasa po sesji. 

reg_ext_ref URL pierwszej odwiedzonej strony Facebook. Wygasa po sesji. 



Szczegółowe informacje na temat marketingowych plików cookies i polityki prywatności ich dostawców są 
dostępne pod poniższymi linkami:  

reg_fb_gate Adres URL ostatniej odwiedzonej strony Facebook. Wygasa po sesji 

reg_fb_ref Adres URL zewnętrznego referera. Wygasa po sesji. 

wd Wymiary okna przeglądarki. Wygasa po sesji. 

datr 

Ustawiany plik cookie "datr", gdy przeglądarka internetowa uzyskuje dostęp do 
serwisu facebook.com (z wyjątkiem wtyczki społecznościowej iframes), a plik 
cookie pomaga nam zidentyfikować podejrzaną aktywność logowania i zapewnić 
bezpieczeństwo użytkowników. Na przykład używamy go do oznaczania wątpli-
wej aktywności, np. nieudanych prób logowania i prób tworzenia wielu kont 
spamowych. Wygasa po 2 latach. 

presence Stan czatu. Wygasa po sesji. 

xs Numer sesji i klucz. Wygasa do 1 miesiąca. 

act Znacznik czasu i licznik działań użytkownika. Wygasa po sesji. 

ADFORM

Nazwa pliku cookie Opis działania 

C Określa, czy przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookie. 1 - ciasteczka są 
dozwolone, 3 - rezygnacja z ciasteczek

TPC Identyfikuje, czy przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookie innych firm

GCM Identyfikuje, czy istnieje potrzeba ponownego sprawdzenia dopasowania cookie 
partnera

CM Identyfikuje, czy istnieje potrzeba ponownego sprawdzenia dopasowania cookie 
partnera (ustawiane przez AdServing)

CM14 Identyfikuje, czy istnieje potrzeba ponownego sprawdzenia dopasowania plików 
cookie partnera (ustawione przez Cookie Matching)

token Token bezpieczeństwa dla funkcji opt-out

otsid Rezygnacja dla konkretnego reklamodawcy

uid Unikalny identyfikator

cid Identyfikator ciasteczka (legacy) - taki sam jak uid

adtrc Sprawdza, czy informacje o przeglądarce zostały zebrane

SR<RotatorID>
Informacje o rotatorze sekwencyjnym - zawiera łączną liczbę wyświetleń, dzien-
ną liczbę wyświetleń, łączną liczbę kliknięć, dzienną liczbę kliknięć oraz datę 
ostatniego wrażenia.

CT<TrackingSetupID> Identyfikuje przynależność do ostatniego kliknięcia dla pikseli stron trzecich na 
stronach reklamodawców

EBFCD<BannerID> Określa dzienne limity częstotliwości dla banerów rozwijających się

EBFC<BannerID> Określa całkowite ograniczenie częstotliwości dla rozszerzającego się banera

CFFC<TagID> Złożone ograniczanie częstotliwości banerów



FACEBOOK: https://www.facebook.com/policy/cookies 
GOOGLE: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB 
ADFORM: https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/website-cookie-policy/ 

Jak wyłączyć pliki cookie: 

Ustawienia przeglądarki można łatwo dostosować, a także wyłączyć pliki cookie bez większego 
wysiłku. Prosimy jednak zwrócić uwagę na następującą kwestię - jeśli pliki cookie zostaną wy-
łączone, nazwa użytkownika i hasło do logowania w zamkniętym obszarze strony internetowej 
nie będą mogły zostać zapisane. 
Poniżej znajduje się krótka instrukcja dezaktywacji plików cookie w poszczególnych przeglą-
darkach. 
Mozilla Firefox: 
1. Otwórz przeglądarkę Firefox. 
2. Kliknij przycisk menu i wybierz “Opcje”. Następnie przejdź do zakładki „Prywatność i bezpie-
czeństwo”. 
3. Przy “Program Firefox:” wybierz “będzie używał ustawień użytkownika“. 
4. Zaznacz opcję “Akceptowanie ciasteczek i danych stron (zalecane)“, aby włączyć pliki co-
okies lub “Blokowanie ciasteczek i danych stron (może powodować problemy)”, aby je wyłą-
czyć. 
5. Zamknij stronę. Wszystkie zmiany zostaną automatycznie zapisane. 
Internet Explorer: 
1. Otwórz Internet Explorer. 
2. Kliknij przycisk “Narzędzia”, a następnie “Opcje internetowe”. Wybierz zakładkę „Prywatno-
ść”. W „Ustawieniach” wybierz „Zaawansowane” i kliknij opcję dotyczącą akceptowania lub blo-
kowania plików cookie. 
3. Zatwierdź przez ”OK“. 
Google Chrome: 
1. Otwórz Google Chrome. 
2. Kliknij ikonę menu. 
3. Wybierz “Ustawienia”. 
4. Na dole strony kliknij “Zaawansowane”. W sekcji dotyczącej prywatności wybierz „Ustawie-
nia treści”, a następnie zmień opcję „Zezwalaj witrynom na zapisywanie danych w plikach co-
okie i ich odczytywanie (zalecane)” na „Zablokowany”. 
Safari: 
1. Otwórz przeglądarkę Safari. 
2. W menu wybierz ”Preferencje” i kliknij „Prywatność“. 
3. Przy „Blokuj pliki cookie” wybierz opcję “Zawsze”. 

GOOGLE ANALYTICS 

Strona korzysta z Google Analytics, które jest internetowym narzędziem do analizy statystyk 
serwisów www i analityki internetowej, dającym wgląd w ruch danych strony, stosowany w celu 
prowadzenia działań marketingowych dostarczanym przez Google Inc. (1600 Amphitheater 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Polityka prywatności Google Inc. znajduje się pod 
adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. 

SIEĆ SPOŁECZNOŚCIOWA 

Na stronie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych np. You-
Tube. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji 
oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do 
aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a 
Twoja przeglądarka łączy Cię z tym portalem. 
Jeśli podczas wizyty na stronie klikniesz na wybrany link, dochodzi do przekazania Twoich da-
nych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie od-
wiedzania strony klikniesz na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym porta-

https://www.facebook.com/policy/cookies
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/website-cookie-policy/


lu, to za pośrednictwem konta na tym portalu może dojść do przekazania informacji o odwie-
dzeniu naszej strony oraz zapisania tego faktu na Twoim koncie w danym portalu społeczno-
ściowym. Aby uniknąć takiego działania, należy się wylogować z konta na danym portalu spo-
łecznościowym przed kliknięciem na dany link. 
Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane 
z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności użytkow-
ników znajdziesz w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwa-
rzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link, odpowiedzialny jest dany portal 
społecznościowy. 

PARTNERZY 

Na stronie mogą znajdować się odnośniki (linki) do zewnętrznych serwisów internetowych pro-
wadzonych przez Operatora strony lub podmioty współpracujące z Operatorem. Cel oraz zakres 
przetwarzania danych osobowych przez te serwisy oraz związane z tym prawa i obowiązki ad-
ministratora takiego serwisu znajdziesz w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego 
serwisu (zazwyczaj nazwanej Polityka prywatności). Za przetwarzanie danych, które uruchamia 
się po kliknięciu na dany link, odpowiedzialny jest dany serwis. 


