
POLITYKA PLIKÓW COOKIE 

 

I.  Cel Polityki cookie 

 

Niniejsza Polityka Cookie powstała w celu przekazania odwiedzającemu Serwis informacji o tym: 

a) Co to są pliki cookie? 
b) Jakie rodzaje plików cookie stosujemy i w jakim celu? 
c) Jakie uprawnienia przysługują Ci na mocy RODO oraz prawa telekomunikacyjnego? 
d) Jaki wpływ mają pliki cookie na prywatność? 

 

II.  Co to są pliki cookie? 

 

1. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu podczas odwiedzania naszego 
Serwisu. Dzielimy je na niezbędne do korzystania z naszego Serwisu oraz pozostałe. 

2. Niezbędne pliki cookie, wykorzystujemy między innymi do zapewnienia prawidłowego działania 
Serwisu i zapamiętywania Twoich preferencji. Pliki tego rodzaju, zapisywane są na urządzeniu 
domyślnie w chwili wejścia na nasz Serwis. Jest to zgodne z art. 173 ust. 3 ustawy prawo 
telekomunikacyjne. 

3. Pozostałe pliki cookie są przez nas wykorzystywane jedynie, gdy wyrazisz na to zgodę. 
 

 

III.  Jakie rodzaje plików stosujemy i w jakim celu?  

 

Niezbędne pliki cookie – pliki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.  

Nazwa Cel Okres przechowywania 

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

1 rok 

contrastSet 
 

Ustawienie kontrastu  24 godziny 

fontSize 
 Ustawienie wielkości czcionki 24 godziny 

 



Analityczne pliki cookie – pliki cookie umożliwiające śledzenie liczby i źródeł odwiedzin oraz sposobu w 
jaki odwiedzający porusza się po stronie 

Nazwa Cel 
Okres 

przechowywania 

_ga 

Wykorzystywane w celu śledzenia 
użycia strony internetowej. To 
anonimowa identyfikacja, która 
umożliwia rozróżnienie 
użytkowników poprzez platformę 
Google Analytics 

2 lata 

_gid 

Wykorzystywane w celu śledzenia 
użycia strony internetowej. To 
anonimowa identyfikacja, która 
umożliwia rozróżnienie 
użytkowników poprzez platformę 
Google Analytics 

24 godziny 

_gat 

Wykorzystywane do filtrowania 
(redukcji częstotliwości) zapytań lub 
wniosków przesyłanych do serwisu 
Google Analytics 

1 minuta 

Marketingowe pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w kampaniach reklamowych m.in. w celu 
personalizowania treści. 

Nazwa Cel 
Okres 

przechowywania 

_fbp 
Używane przez Facebook do dostarczania serii produktów 
reklamowych, takich jak licytacje w czasie rzeczywistym od 
zewnętrznych reklamodawców. 

90 dni 

_gcl_au 

Używany przez Google AdSense do eksperymentowania z 
wydajnością reklam w witrynach internetowych korzystających z ich 
usług. Jest to pierwszy plik cookie dla funkcji „Conversion Linker” – 
pobiera informacje w kliknięciach reklamowych i przechowuje je w 
pliku cookie pierwszej strony, aby konwersje mogły być przypisane 
poza stroną docelową 

90 dni 

 

 

IV.  Zgoda na instalację plików cookie 

 

1. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej zostanie wyświetlony baner informujący, że 
wykorzystuje ona pliki cookie. Wybranie opcji „Akceptuj wszystkie”, będzie oznaczało 
akceptację plików cookie. Oznacza to również potwierdzenie zapoznania się z informacjami na 
temat plików cookie i celów ich stosowania, w tym również przypadków, gdy dane gromadzone 
w tych plikach, przekazywane są naszym partnerom. 

2. W przypadku niezbędnych plików cookie, Twoja zgodna nie jest wymagana i jest to zgodne z art. 
173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne. 

 



V.  Modyfikowanie ustawień plików cookie 

 

W celu zarządzania swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie, możesz wybrać opcję 
„Personalizuj” na wyświetlonym banerze Cookie. 

 

 

VI.  Dane osobowe 

 

Ponieważ niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookie stanowią dane osobowe chcemy, 
abyś znał/a prawa, które przysługują Ci na gruncie RODO: 

a) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach 
przetwarzania, jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. 
Piłsudskiego 8..  

b) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia podstawowych funkcji naszej strony 
internetowej. Jeżeli wyrażono stosowną (dobrowolną) zgodę, dane będą przetwarzane 
również w celu dostarczenia usług, ofert i komunikatów dopasowanych do preferencji 
odwiedzającego oraz w celu analizowania ruchu na stronie i zapewnienia funkcji 
społecznościowych. 

c) Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych i przysługujących Ci 
praw znajdziesz w naszej Klauzuli informacyjnej. 

 

 

VII.  Wycofanie zgody 

 

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz zmienić wyrażone przez siebie zgody, kontaktując się z 
nami. Dane kontaktowe znajdują się w Serwisie w menu Kontakt. 

 

 

VIII.  Zmiany w Polityce cookie  

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki plików cookie w dowolnym momencie. 
Wszelkie zmiany w polityce plików cookie będą publikowane w naszym Serwisie. 


