
Szanowny Użytkowniku,  

Nasza strona www.piwo.to („Strona”) wykorzystuje pliki cookies. Przed rozpoczęciem korzystania ze 
Strony, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi, szczegółowymi informacjami na ten temat.  

 

1. Co to są pliki cookies  

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej na Twoim 
urządzeniu (telefon, laptop, komputer), z którego korzystasz podczas przeglądania Strony.  

Pliki cookies zawierają informacje dotyczące Twojej aktywności na Stronie, które są wykorzystywane, 
w zależności od typu pliku, do różnych celów, w tym zapamiętywania Twoich wyborów i preferencji, 
poprawy jakości świadczonych przez nas usług dostępu do Strony oraz prezentowanych na Stronie 
treści, a także do celów reklamowych.  

Szczegółowe typy oraz funkcje plików cookies wykorzystywanych na Stronie są opisane poniżej.  

 

2. Kto wykorzystuje pliki cookies 

Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest  
Van Pur S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, REGON 180020885, NIP 
8133392434 oraz podmioty trzecie, określone w pkt 5 poniżej. 

 

3. Jakie typy plików cookies są wykorzystywane na Stronie 

Pliki cookies wykorzystywane na naszej Stronie można podzielić z uwzględnieniem pełnionych przez 
nie funkcji lub okresu przechowywania. 

Z uwagi na pełnioną funkcję, Strona wykorzystuje następujące typy plików cookies: 

a) preferencyjne – są to pliki cookies zapamiętujące wybrane przez Ciebie opcje w ramach Strony oraz 
Twoje preferencje, w szczególności złożone przez Ciebie oświadczenie o ukończeniu 18 lat lub 
akceptacji niniejszej polityki cookies; wszystkie tego typu pliki są jednocześnie plikami stałymi; 
wyłączenie obsługi lub usunięcie tych plików cookies spowoduje, że przy każdej kolejnej próbie 
wejścia na Stronę będziesz musiał dokonywać ponownie określonych wyborów, np. składać 
ponownie oświadczenie dotyczące ukończenia 18 lat;   

b) statystyczne (analityczne) – są to pliki cookies służące nam do poprawy jakości świadczonych przez 
nas usług dostępu do Strony oraz prezentowanych na Stronie treści; pliki te są wykorzystywane np. 
do analizy ile osób odwiedziło naszą Stronę, jak długo dana osoba pozostawała na Stronie, jakie 
treści cieszą się największym zainteresowaniem; statystyczne pliki cookies są anonimowe oraz nie 
są wykorzystywane w celach reklamowych (np. wyświetlania Ci reklam); wszystkie tego typu pliki 
są jednocześnie plikami stałymi; wyłączenie obsługi lub usunięcie tych plików cookies spowoduje, 
że nie będziemy mogli rozwijać i udoskonalać naszych usług dostępu do Strony oraz jej zawartości; 

c) reklamowe (marketingowe) – są to pliki cookies wykorzystywane przez nas lub podmioty trzecie w 
celach reklamowych; w ramach tej grupy plików znajdują się pliki cookies profilujące, analityczne, 
do celów remarketingu lub pliki cookies mediów społecznościowych; wśród plików reklamowych 
znajdują się zarówno pliki stałe jak i sesyjne; reklamowe pliki cookies służą w szczególności do: 

• stworzenia Twojego profilu, w celu dostarczania Ci reklam zgodnych z Twoimi preferencjami 
określonymi na podstawie analizy Twojej aktywności w Internecie;  

• prowadzenia działań w zakresie remarketingu (targetingu), tj. dostarczania Ci treści 
reklamowych dotyczących produktów, które są podobne do tych, którymi wykazałeś 
zainteresowanie (np. kiedy odwiedzasz inne strony internetowe, wyświetlą Ci się produkty, 



które przeglądałeś na Stronie) lub mierzenia efektywności kampanii reklamowych naszych lub 
podmiotów trzecich;  

• zapamiętywania Twoich wyborów i aktywności na Stronie, aby prowadzić analizy statystyczne, 
dla nas lub podmiotów trzecich, poprzez śledzenie Twoich preferencji i zachowania przy 
przeglądaniu Strony, w celu dostarczania Ci spersonalizowanych reklam. 

Z uwagi na okres przechowywania, Strona wykorzystuje następujące typy plików cookies: 

a) sesyjne – są to pliki cookies tymczasowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu wyłącznie 
do czasu opuszczenia Strony lub zamknięcia przeglądarki;   

b) stałe (trwałe) – są to pliki cookies przechowywane na Twoim urządzeniu przez czas określony w 
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. 

Zwróć proszę również uwagę, że na niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies 
potrzebujemy Twojej wyraźnej zgody, co oznacza, że jeżeli zgoda nie zostanie przez Ciebie wyrażona 
wprost, poprzez Twoje aktywne działanie, nie będziemy mogli wykorzystywać takich plików. Dotyczy 
to plików cookies statystycznych (analitycznych) oraz plików cookies o charakterze reklamowym 
(marketingowym), w tym plików profilujących. Po wyrażeniu zgody może być ona w każdej chwili przez 
Ciebie cofnięta, poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki lub w sposób określony w polityce 
prywatności. Zgoda na wykorzystywanie plików cookies statystycznych (analitycznych) oraz plików 
cookies o charakterze reklamowym jest wyrażana poprzez kliknięcie opcji „Aktywne” na banerze 
wyświetlanym przy wejściu na Stronę. 

W odniesieniu do plików cookies preferencyjnych również potrzebna jest Twoja zgoda, jednak jest ona 
domyślnie zaznaczona na banerze wyświetlanym przy wejściu na Stronę, jako „Aktywna”. Korzystanie 
ze Strony bez zmiany tych ustawień (np. poprzez wybranie na banerze wyłącznie opcji „Akceptuję 
ustawienia” lub wyłączenie banera za pomocą przycisku „X”) oznacza, że akceptujesz stosowanie takich 
plików cookies. To znaczy, że dopóki w sposób wyraźny nie cofniesz takiej zgody, np. klikając na 
banerze opcję „Nieaktywne” lub zmieniając ustawienia swojej przeglądarki, będziemy mogli 
wykorzystywać takie pliki cookies. Informujemy jednak, że cofnięcie przez Ciebie zgody spowoduje, że 
Strona nie będzie zapamiętywać Twoich wyborów i preferencji (np. oświadczenia dotyczącego 
ukończenia 18 lat).     

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych typów plików cookies wykorzystywanych na naszej 
Stronie możesz znaleźć w tabeli. 

 

4. Co możesz zrobić aby włączyć/wyłączyć pliki cookies 

Możesz zdecydować, czy chcesz zezwolić na instalację określonych plików cookies: 

1) w odniesieniu do Strony - poprzez kliknięcie opcji „Akceptuję ustawienia”, „Aktywne” lub 
„Nieaktywne” na banerze wyświetlanym przy wejściu na Stronę lub poprzez zamknięcie baneru bez 
dokonywania wyboru którejkolwiek z dostępnych opcji (tj. kliknięcie znaku „x”);  

2) w odniesieniu do plików cookies pochodzących z różnych stron internetowych, w tym Strony, na 
poziomie ogólnym - poprzez zmianę ustawień przeglądarki, z której korzystasz.  

Zwróć proszę uwagę, że wybranie przez Ciebie, na banerze wyświetlanym na Stronie, opcji „Akceptuję 
ustawienia” bez jednoczesnej zmiany poszczególnych opcji dostępnych przy danym rodzaju plików 
cookies (Aktywne/Nieaktywne) lub zamknięcie baneru bez dokonywania wyboru którejkolwiek z 
dostępnych opcji (tj. kliknięcie znaku „x”) spowoduje, że Strona będzie wykorzystywać wyłącznie pliki 
cookies preferencyjne. 

 



Poniżej znajdziesz informacje dotyczące modyfikacji ustawień plików cookies w zależności od rodzaju 
przeglądarki, z której korzystasz: 

Chrome 

Firefox 

IE 

Opera 

Safari 

Zanim dokonasz odpowiednich zmian w zakresie obsługi plików cookies w ramach ustawień swojej 
przeglądarki pamiętaj, że wyłączenie obsługi jednego lub więcej plików cookies może mieć 
niekorzystny wpływ na niektóre funkcje Strony lub innych stron internetowych, które będziesz 
przeglądać w przyszłości. Zwróć proszę również uwagę, że wyłączenie obsługi określonych typów 
plików cookies może spowodować, że podczas kolejnych odwiedzin naszej Strony będzie Ci się 
wyświetlać baner, dotyczący wykorzystywanych przez nas plików cookies, wymagający podjęcia przez 
Ciebie określonych działań (np. wyrażenia zgody na obsługę plików cookies reklamowych). 

 

5. Pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich 

Za instalację reklamowych (marketingowych) oraz niektórych analitycznych plików cookie, należących 
do podmiotów trzecich oraz wszelką aktywność związaną z tymi plikami, w tym zbieranie i 
przetwarzanie informacji, odpowiedzialne są te podmioty trzecie. Poniżej możesz zapoznać się z 
polityką cookies stosowaną przez te podmioty trzecie:  

• Google Analytics 

• Facebook 

• Xaxis 

• Sizemek 

• Appnexus 

W celu uzyskania szerszych informacji na temat tego, w jaki sposób podmioty trzecie korzystają z 
plików cookies w celach reklamowych oraz jakie przysługują Ci w związku z tym możliwości, zapoznaj 
się proszę z informacjami dostępnymi na stronie: http://www.youronlinechoices.com/pl/. 

 

6. Dane osobowe: 

Niektóre pliki cookies wykorzystywane na Stronie mogą stanowić Twoje dane osobowe. Mogą to być 
dane takie jak:  

• adres protokołu internetowego (adres IP) oraz dane uzyskane na podstawie adresu IP takie jak 
ogólne dane geolokalizacyjne (kraj, województwo, miasto, i/lub kod pocztowy miejsca w jakim 
znajduje się urządzenie z którego korzystasz); 

• rodzaj przeglądarki internetowej, język przeglądarki oraz system operacyjny; 

• rodzaj łącza internetowego (kablowe bądź Wi-Fi), sieć, do której podłączone jest urządzenie, z 
którego korzystasz, operator sieci komórkowej (o ile ta informacja jest dostępna); 

• szerokość/długość geograficzna, na której się znajdujesz, w przypadku korzystania z urządzenia 
moblinego; 

• zapis kategorii przeglądanych przez Ciebie stron internetowych (w celu określenia zainteresowań); 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie i wy%C5%82%C4%85czanie obs%C5%82ugi ciasteczek
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.xaxis.com/privacy-notice/polityka-prywatnosci-xaxis/
ttps://www.sizmek.com/privacy-policy/
ttps://www.sizmek.com/privacy-policy/


• strona, którą przeglądałaś/eś przed obejrzeniem reklamy oraz po jej obejrzeniu; 

• data i godzina korzystania z Internetu; 

• częstotliwość korzystania ze Strony; 

• hasła wyszukiwania wpisywane na Stronie; 

• interakcja z daną reklamą (np. to, czy kliknęłaś/eś w reklamę) 

W przypadku, w którym pliki cookies stanowią dane osobowe Administratorem takich danych 
osobowych jest spółka Van Pur S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, 
REGON 180020885, NIP 8133392434. Szczegółowe informacje dotyczące zasad, metod oraz celów 
przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących Ci w tym zakresie praw, określa nasza 
polityka prywatności.  

 

Nazwa 
pliku 

Domena/ 

Typ Opis funkcji Okres 
przechowywania Partner/ 

Dostawca 

ag Piwolomza.pl preferencyjny Zapisuje informacje podane w 
bramce wiekowej 

trwały (365 dni) 

ci Piwolomza.pl preferencyjny Zapisuje zapoznanie się z polityką 
cookies 

trwały (365 dni) 

_ga Google 
Analytics analityczny 

Wymagany do działania Google 
Analytics wykorzystywanego do 

generowania danych statystycznych 
o tym jak użytkownik korzysta z 

witryny 

trwały (2 lata) 

 
_gid 

Google 
Analytics analityczny 

Wymagany do działania Google 
Analytics wykorzystywanego do 

generowania danych statystycznych 
o tym jak użytkownik korzysta z 

witryny 

trwały (1 dzień) 

_gads 
_gac Google Ads reklamowy 

Używany do działań reklamowych 
oraz remarketingowych za pomocą 

Google Ads 
trwały (540 dni) 

_fbp Facebook reklamowy 
Używany do działań reklamowych 

oraz remarketingowych na 
platformie Facebook Advertising 

trwały (365 dni) 

id Xaxis reklamowy 
Używany do targetowania, 

optymalizacji, raportowania i 
rozliczania. 

trwały (395 dni) 

mdata Xaxis reklamowy Używany do targetowania trwały (395 dni) 

uuid2 Xaxis reklamowy 
Używany do targetowania, 

mierzenia wydajności i atrybucji 
reklam 

trwały (90 dni) 



uids Xaxis reklamowy 
Używany do targetowania, 

mierzenia wydajności i atrybucji 
reklam 

trwały (90 dni) 

sess Xaxis reklamowy 

Używany do testowania, czy 
przeglądarka użytkownika jest 

skonfigurowana do obsługi 
określonych plików cookie 

sesyjny 

Icu Xaxis reklamowy 
Używany do wyboru reklam i 

ograniczania liczby wyświetleń 
reklamy danemu użytkownikowi 

trwały (90 dni) 

anj Xaxis reklamowy 

Używany w celach reklamowych do 
weryfikacji, czy identyfikator pliku 

cookie jest synchronizowany z 
partnerami Xaxis 

trwały (90 dni) 

usersync Xaxis reklamowy 

Używany w celach reklamowych do 
weryfikacji, czy identyfikator pliku 

cookie jest synchronizowany z 
partnerami Xaxis 

trwały (90 dni) 

token Xaxis reklamowy 

Jest to pomocniczy plik cookie 
używany jako środek 

bezpieczeństwa w przypadku 
rezygnacji, w celu weryfikacji 

pochodzenia wniosków o rezygnację 

trwały (1440 minuty) 

Piksel FB Facebook – 
Group M reklamowy 

Używany do tworzenia grup osób, 
do wykorzystania w działaniach 

reklamowych (np. targetingu) lub 
analitycznych, które np.: odwiedziły 
stronę www, odwiedziły konkretną 
podstronę, spędziły najwięcej czasu 

na stronie, zachowały się w inny 
sposób np. kliknęły przycisk, 

obejrzały film, dokonały zakupu, 
weszły na stronę z innego serwisu 

internetowego etc. 

trwały (180 dni) 

 

 


