
OŚWIADCZENIE O PLIKACH COOKIES 

Firma Nutricia pragnie wykazywać się otwartością i przejrzystością co do 

sposobu, w jaki używamy plików cookies i tego, co to dla Państwa oznacza. 

Niektóre używane przez nas pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania 

naszej strony internetowej, ale są też pliki cookies, z których mogą Państwo 

zrezygnować albo które mogą Państwo zablokować. 

 

Staramy się Państwu udzielić wystarczających informacji na temat 

używanych przez nas plików cookies, aby umożliwić Państwu dokonanie 

świadomego wyboru informacji, których chcą nam Państwo udzielić. 

W razie dalszych pytań lub uwag, prosimy o kontakt za pośrednictwem 

naszej strony kontaktowej. 

Czym są pliki cookies? 

Plik cookie to niewielki plik zachowany na Państwa komputerze lub 

urządzeniu mobilnym. Posiada on unikalny identyfikator przypisany do 

Państwa urządzenia i umożliwia stronie internetowej zapamiętywanie 

Państwa działań i preferencji (takich jak lokalizacja, język, rozmiar czcionki 

oraz inne preferencje co do wyświetlania) w czasie. W ten sposób nie muszą 

Państwo ponownie wpisywać informacji za każdym razem, gdy wracają na 

stronę internetową lub przeglądają stronę po stronie. Pliki cookies mogą 

także pomóc dostosować proces przeglądania przez Państwa stron.  

Nie wszystkie pliki cookies zawierają informacje osobowe, ale jeśli je 

zawierają, będziemy traktować te informacje jako dane osobowe zgodnie 

z naszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Informacje 

zawarte w plikach cookies traktujemy również jako dane osobowe, gdy są 

powiązane z Państwa kontem lub innymi danymi kontaktowymi. 

Rodzaje plików cookies 

Istnieją dwie ogólne kategorie plików cookies: trwałe i sesyjne. Trwałe pliki 

cookies pozostają na Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte 

ręcznie albo automatycznie. Sesyjne pliki cookies pozostają na Państwa 

urządzeniu, dopóki nie zamkną Państwo swej przeglądarki, kiedy to są 

automatycznie usuwane. 



Dlaczego używamy plików cookies? 

Ogólnie rzecz biorąc, możemy używać plików cookies z kilku powodów: 

• Pliki cookies, które są niezbędne, aby strona internetowa działała i aby 

umożliwić Państwu korzystanie ze świadczonych przez nas usług; 

• Pliki cookies, które zbierają dane na temat korzystania z naszej strony 

internetowej i jej działania. Wykorzystujemy te informacje, aby 

ulepszać nasze produkty i usługi internetowe. 

• Pliki cookies, których używamy, aby spersonalizować i zoptymalizować 

Państwa korzystanie z naszej strony internetowej. Pliki te gromadzą 

informacje na temat dokonywanych przez Państwa wyborów 

dotyczących np. wielkości tekstu, języka oraz rozdzielczości ekranu.  

• Pliki cookies, które są zamieszczane przez osoby trzecie w celu 

świadczenia dodatkowych usług (np. pliki cookies mediów 

społecznościowych) lub w celach reklamowych. 

Poniżej znajdą Państwo dalsze informacje na temat rodzajów używanych 

przez nas plików cookies. 

Niezbędne pliki cookies 

Są nam potrzebne, aby oferować Państwu właściwie działającą stronę 

internetową, która umożliwia Państwu korzystanie ze świadczonych przez 

nas usług. 

Jeśli te pliki zostaną zablokowane, nie będą Państwo mogli korzystać 

z naszej strony internetowej. 

Lista niezbędnych plików cookies 

Cel Rodzaj 

zbieranych 

danych 

Nazwa pliku 

cookie 

Jak długo jest 

przechowywany 

Zapamiętanie 

wyboru preferecji 

użytkownika dot. 

cookie. 

Zgoda lub brak 

zgody na 

określony typ 

cookie 

cookie_consent wygasa po 1 roku 



Zapamiętanie sesji 

użytkownika. 

Identyfikator sesji SECSESSID wygasa po 

zakończeniu sesji 

  

Pliki cookies analityczne i związane z wydajnością 

Pliki te pomagają nam mierzyć natężenie ruchu, aby ustalić, które obszary 

naszej strony internetowej były odwiedzane. Wykorzystujemy to, aby badać 

zwyczaje osób odwiedzających 

w celu udoskonalania naszych produktów i usług internetowych. Możemy 

rejestrować adresy IP (czyli adresy elektroniczne komputerów podłączonych 

do Internetu), aby analizować trendy, administrować stroną internetową, 

śledzić ruchy użytkowników oraz gromadzić ogólne informacje 

demograficzne. 

Pliki te nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i zawsze 

będziemy prosić o Państwa zgodę przed ich umieszczeniem. Mogą Państwo 

wycofać swą zgodę w każdej chwili. Dalsze informacje – patrz poniżej. 

Lista plików cookies związanych z wydajnością: 

Cel Rodzaj 

zbieranych 

danych 

Nazwa pliku 

cookie 

Jak długo jest 

przechowywany 

Służy do 

rozróżniania 

użytkowników. 

Identyfikator 

użytkownika 

_ga wygasa po 2 latach 

Służy do 

rozróżniania 

użytkowników. 

Identyfikator 

użytkownika 

_gid wygasa po 24 

godzinach 

Służy do 

ograniczenia ilości 

zapytań. 

Wyrażenie 

logiczne 

_gat_<property-

id> 

wygasa po 1 minucie 



  

Pliki cookies do personalizacji 

Pliki te umożliwiają nam rozpoznawanie Państwa komputera i witanie 

Państwa przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej bez konieczności 

rejestracji lub logowania. Pliki te nie są niezbędne do korzystania ze strony 

internetowej, lecz ułatwiają korzystanie z niej. Zawsze będziemy prosić 

o Państwa zgodę przed ich umieszczeniem. Mogą Państwo wycofać swą 

zgodę w każdej chwili. Dalsze informacje – patrz poniżej. 

Obecnie serwis nie wykorzystuje plików cookies tego typu.  

Pliki cookies osób trzecich 

Są to pliki umieszczane na naszej stronie internetowej przez osoby trzecie 

w naszym imieniu. Pliki te umożliwiają nam generowanie 

spersonalizowanych reklam na innych stronach internetowych w oparciu 

o informacje na Państwa temat np. podstrony przeglądane przez Państwa 

na naszej stronie internetowej. Nasze strony internetowe mogą również 

umieszczać pliki cookies dla usług osób trzecich takich jak media 

społecznościowe (np. kliknięcie w „Udostępnij na Facebooku” może 

oznaczać umieszczenie pliku cookie Facebooka w przeglądarce 

użytkownika). Nie podajemy osobom trzecim umieszczającym pliki cookies 

na naszej stronie internetowej żadnych danych osobowych. Osoby trzecie 

mogą jednak zakładać, że użytkownicy wchodzący 

w interakcję ze spersonalizowaną reklamą lub treścią wyświetlaną na naszej 

stronie internetowej lub w nią klikający należą do grupy, do której reklama 

ta lub treść jest kierowana. Nie mamy dostępu do plików cookies lub innych 

elementów używanych przez reklamodawców i witryny internetowe osób 

trzecich i nie mamy nad nimi kontroli. Praktyki informacyjne tych osób 

trzecich nie są objęte naszym Oświadczeniem o ochronie danych 

osobowych ani Oświadczeniem o plikach cookies. W celu uzyskania dalszych 

informacji na temat ich praktyk w zakresie ochrony danych prosimy 

kontaktować się z nimi bezpośrednio. 

Pliki te nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i zawsze 

będziemy prosić o Państwa zgodę przed ich umieszczeniem. Mogą Państwo 

wycofać swą zgodę w każdej chwili. Dalsze informacje – patrz poniżej. 

Lista plików cookies osób trzecich 

https://danone.pl/
https://danone.pl/


Cel Rodzaj 

zbieranych 

danych 

Nazwa pliku 

cookie 

Jak długo jest 

przechowywany 

YouTube jest platformą 

Google do hostingu i 

udostępniania filmów. 

YouTube gromadzi dane 

użytkownika za 

pośrednictwem filmów 

osadzonych na stronach 

internetowych, które są 

zestawiane z danymi 

profilowymi z innych 

usług Google, aby 

wyświetlać 

ukierunkowane reklamy 

użytkownikom w różnych 

witrynach własnych i 

innych. 

YouTube GPS Wygasa po 30 

minutach 

Te pliki cookie pozwalają 

wyświetlać reklamy, które 

są bardziej interesujące 

dla użytkowników, a 

jednocześnie bardziej 

wartościowe dla 

wydawców i 

reklamodawców. Jeden z 

głównych plików cookie 

dotyczących reklam, 

używanych w witrynach 

nienależących do Google 

nosi nazwę „IDE” i jest 

zapisywany w 

przeglądarkach jako 

doubleclick IDE Wygasa po 24 

dniach 



należący do domeny 

doubleclick.net. 

Jest to powszechny plik 

cookie Google, używany 

w kilku usługach Google. 

Przechowuje preferencje 

użytkownika, może służyć 

do personalizacji reklam 

w wyszukiwarkach 

Google. 

YouTube PREF Wygasa po 

2 latach 

Ten plik cookie służy jako 

unikalny identyfikator 

służący do śledzenia 

wyświetlania filmów 

YouTube VISITOR_INFO1_LIVE Wygasa po 180 

dniach 

YouTube jest platformą 

Google do hostingu i 

udostępniania filmów. 

YouTube gromadzi dane 

użytkownika za 

pośrednictwem filmów 

osadzonych na stronach 

internetowych, które są 

zestawiane z danymi 

profilowymi z innych 

usług Google, aby 

wyświetlać 

ukierunkowane reklamy 

użytkownikom w różnych 

witrynach własnych i 

innych. 

YouTube YSC wygasa po 

zakończeniu sesji 

Przeglądarka wysyła ten 

plik cookie z żądaniami 

Google NID Wygasa po 180 

dniach 



do witryn Google. Plik 

cookie NID zawiera 

unikalny identyfikator, 

którego Google używa do 

zapamiętywania twoich 

preferencji i innych 

informacji, takich jak 

preferowany język (np. 

Angielski), ile wyników 

wyszukiwania chciałbyś 

wyświetlić na stronie (np. 

10 lub 20) , oraz czy 

chcesz włączyć filtr 

SafeSearch Google. 

  

Państwa preferencje 

Możliwe jest ograniczenie lub zablokowanie plików cookies, a nawet 

usunięcie plików cookies, które zostały już umieszczone na Państwa 

urządzeniu. W takim przypadku mogą Państwo nie mieć dostępu do 

wybranych obszarów naszej strony internetowej, a my możemy sądzić, że 

nigdy nas Państwo wcześniej nie odwiedzali, w związku z czym pokażemy 

Państwu ponownie Komunikat o plikach cookies i poprosimy o wyrażenie 

zgody na umieszczanie tych plików. 

Nasza strona internetowa zawiera narzędzie, które pomoże Państwu 

zarządzać plikami cookies.  

Mogą Państwo również ograniczyć lub zablokować pliki cookies zmieniając 

ustawienia swej przeglądarki. Aby ustalić, jak zarządzać Państwa 

ustawieniami plików cookies, proszę sprawdzić dokładne informacje w sekcji 

pomocy Państwa przeglądarki. 

Jak się z nami skontaktować 

W razie pytań, uwag lub skarg dotyczących plików cookies, prosimy 

o kontakt za pośrednictwem naszej strony kontaktowej. 

https://nutricia.pl/kontakt

