
Polityka Cookie 

Ten dokument ma na celu wyjaśnienie rodzajów plików cookie i innych technologii śledzenia, które 
witryna internetowa może umieszczać na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz nasze usługi 
internetowe lub odwiedzasz sklep sprzedawcy, który korzysta z naszej platformy do zasilania swojej 
witryny. 

1. Сo to są pliki cookie? 
Plik cookie to niewielka ilość informacji, które są pobierane na Twój komputer lub urządzenie 
podczas odwiedzania określonych witryn internetowych. Na stronie używamy wielu różnych plików 
cookie, w tym ściśle niezbędnych, statystycznych i niesklasyfikowanych plików cookie. Pliki cookie 
poprawiają jakość przeglądania, umożliwiając witrynie zapamiętanie Twoich działań i preferencji. 
Oznacza to, że nie musisz ponownie wprowadzać tych informacji za każdym razem, gdy wracasz do 
witryny lub przechodzisz z jednej strony na drugą. Pliki cookie dostarczają również informacji o tym, 
w jaki sposób ludzie korzystają z witryny, na przykład czy odwiedzają ją po raz pierwszy, lub często 
ją odwiedzają. 

2. Jakich plików cookie używamy i dlaczego? 
W Serwisie stosujemy różne rodzaje plików cookies. Te pliki cookie służą różnym celom. Zgodnie z 
ich przeznaczeniem pliki cookie można ogólnie przypisać do jednej z następujących kategorii: 

● “Niezbędne pliki cookie ”, tj. Pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do dokonania rezerwacji w 
naszej Witrynie; 

● „Analityczne”, czyli te pliki cookie pozwalają dostosować tę stronę do wymagań odwiedzających; 
mierzymy liczbę odwiedzin, liczbę przeglądanych stron, co odwiedzający robią w serwisie i jak 
często do niego wracają. 

3. Jak długo pliki cookie pozostaną na moim komputerze lub urządzeniu mobilnym? 
Czas, przez jaki plik cookie pozostaje na komputerze lub urządzeniu mobilnym, zależy od tego, czy 
jest to „trwały”, czy „sesyjny” plik cookie. Sesyjne pliki cookie działają do momentu zakończenia 
przeglądania, a trwałe pliki cookie działają do czasu ich wygaśnięcia lub usunięcia. Większość 
używanych przez nas plików cookie jest trwała i wygasa w ciągu od 30 minut do dwóch lat od daty 
ich pobrania na Twoje urządzenie. Zapoznaj się z sekcją poniżej dotyczącą kontrolowania plików 
cookie, aby uzyskać więcej informacji na temat ich usuwania przed ich wygaśnięciem. 

4. Jak kontrolować pliki cookie? 
Możesz kontrolować i zarządzać plikami cookie na różne sposoby. Należy pamiętać, że usunięcie 
lub zablokowanie plików cookie może negatywnie wpłynąć na wrażenia użytkownika, a niektóre 
części naszej witryny mogą nie być już w pełni dostępne. 

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale możesz zdecydować, czy chcesz 
akceptować pliki cookie, za pomocą elementów sterujących przeglądarki, które często znajdują się 
w menu „Narzędzia” lub „Preferencje” przeglądarki. 

Ponadto możesz skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki / Urządzenia używanego do 
przeglądania Serwisu, aby włączać, wyłączać lub usuwać pliki cookies. Szczegółowe instrukcje 
dotyczące konfigurowania przeglądarki zostały opublikowane przez twórców przeglądarek i można 
je znaleźć tutaj: 

● Internet Explorer; 
● Edge; 
● Chrome; Chrome for iOS; Chrome for Android; 
● Firefox; Firefox for iOS; Firefox for Android; 
● Safari for macOS; Safari for iOS; 

Więcej informacji na temat modyfikowania ustawień przeglądarki lub blokowania, zarządzania lub 
filtrowania plików cookie można znaleźć w pliku pomocy przeglądarki lub na takich stronach, 
jak www.allaboutcookies.org. 

5. Google Analytics 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/apps_windows_10-msedge/edge-how-do-i-enable-cookies/275b58e3-d741-4b21-8042-3059b1902d0e
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=2
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.mozilla.org/en-US/products/ios/privacy-settings-firefox-ios
https://support.mozilla.org/en-US/products/mobile/protect-your-privacy-firefox-android
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://www.allaboutcookies.org/


Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, 
aby pomóc witrynie analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Informacje 
generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej Witryny są generalnie 
przesyłane i przechowywane na serwerze Google. Te pliki cookie „pamiętają”, co nasi użytkownicy 
zrobili na poprzednich stronach i jak weszli w interakcję z witryną. Aby uzyskać więcej informacji na 
temat Google Analytics, odwiedź Google’s information page. 

Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie niezbędnych do utworzenia profilu, wybierając 
odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. 

W zależności od używanej przeglądarki możesz zainstalować dodatek do przeglądarki, który 
uniemożliwi śledzenie. 

Poniższa tabela przedstawia wykorzystanie plików cookie w naszej witrynie internetowej: 

Kategoria: Niezbędne 

Niezbędne pliki cookie pomagają w korzystaniu z witryny internetowej, umożliwiając podstawowe 
funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może 
działać poprawnie bez tych plików cookie. 

Nazwa pliku cookie Opis Wygaśnięcie 

PHPSESSID identyfikator sesji 3 miesięcy 

guest_id 
unikalny identyfikator klienta w 
koszyku 

3 miesięcy 

Kategoria: analityczne 

Te pliki cookie zbierają informacje, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób używana jest 
nasza strona internetowa, jak skuteczne są nasze kampanie marketingowe lub aby pomóc nam 
dostosować naszą stronę internetową do Ciebie. 

Nazwa pliku cookie Opis Wygaśnięcie 

additional_parameters 

parametr cookie, w którym 
przechowywane są parametry 
z adresu URL i które są 
wymagane do statystyk 
sprzedawcy i / lub 
prawidłowego wykonania 
licencji 

45 dni 

formData_order_type_customer__phone_ 
 

parametr, numer telefonu 
klienta lub osoby prawnej 

1 rok 

formData_order_type_customer__surname_ 
 

parametr, nazwa klienta - 
osoba fizyczna lub 
przedstawiciel osoby prawnej 

1 rok 

formData_order_type_customer__type_ 
 

parametr określający klienta 
jako osobę prawną lub osobę 
fizyczną 

1 rok 

formData_order_type_paymentSystemId_ 
 

parametr, rodzaj systemu 
płatności 

1 rok 

formData_vatNumberPrefix 
 

parametr, numer podatkowy 
(identyfikator podmiotu 
prawnego) 

1 rok 

formData_vatNumberValue 
 

parametr, kwota podatku (dla 
osób prawnych) 

1 rok 

formData_order_type_company__juridicalAddress_ 
 

parametr, adres prawny osoby 
prawnej 

1 rok 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


formData_order_type_customer__email_ 
 

parametr, adres e-mail klienta 1 rok 

formData_order_type_company__name_ 
 

parametr, nazwa firmy 1 rok 

formData_order_type_additionInfo_ 
 

parametr, dodatkowe 
informacje udostępniane na 
podstawie decyzji użytkownika 

1 rok 

last_order 
 

identyfikator zamówienia, gdzie 
identyfikator poprzedniego 
niezapłaconego zamówienia 
jest zachowywany, aby 
zaoferować płatność przy 
następnej wizycie 

3 miesięcy 

tracking_ga_mp_accounts 
 

identyfikator konta GA 1 rok 

tracking_universal_analytics_premium_metric3 
 

pomocniczy plik cookie dla GA 1 rok 

 
6. Zmiany w polityce plików cookies 
Nasze zasady i procedury są stale weryfikowane. Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą 
politykę dotyczącą plików cookie. Wszelkie takie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie. 

7. Kontakty 
 
NILTASOFT LIMITED 

Adres: Kosta Charaki 11, 3. piętro, Biuro N302, 3041, Limassol, Cypr 

Numer rejestracyjny: НЕ190472; NIP: CY-10190472H 

 

Softline PL sp.z oo 

Adres: ul. Elektoralna 13/103, 00-137 Warszawa, Polska 

Numer rejestracyjny: (KRS) 0000769316; NIP: 5252778629 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki plików cookie, skontaktuj się z nami: 

E-mail: privacy@allsoftglobal.com 

 


