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CO JEST W NASZYM PUDEŁKU Z CIASTECZKAMI? 
 

W witrynie internetowej firmy Balcia używane są pliki cookie, które oszczędzają czas oraz ułatwiają 

przeglądanie witryny. Służą one także do celów analitycznych i marketingowych. 

Pliki cookie to rodzaj plików tekstowych zapisywanych w katalogu tworzonym przez witrynę na 

komputerze lub urządzeniu mobilnym w momencie otwarcia witryny. Każdy plik cookie zawiera 

nazwę witryny internetowej i unikatowy identyfikator. Pliki cookie pełnią funkcję „pamięci” witryny i 

pozwalają nam zapamiętać użytkownika oraz jego preferencje (np. wybrany język i region) na 

potrzeby kolejnych wizyt. Dzięki temu za każdym razem nie trzeba od nowa wybierać ustawień. 

Pliki cookie służą też do rejestrowania statystyk wizyt w witrynie, spędzonego w niej czasu oraz 

wykonywanych działań (np. odwiedzanych stron i klikanych przycisków). Pomagają nam poznać 

preferencje osób odwiedzających witrynę oraz poprawić jej atrakcyjność w oczach innych 

użytkowników. Dzięki plikom cookie interakcje między użytkownikami a witrynami są szybsze i 

łatwiejsze. Gdyby nie one, trudno byłoby witrynie zapamiętać preferencje lub dane rejestracyjne 

użytkownika na potrzeby kolejnych wizyt. 

JAK WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE? 

W naszej witrynie używamy „trwałych” plików cookie, które pozostają na urządzeniu do czasu ich 

usunięcia przez użytkownika lub wygaśnięcia, oraz plików „sesyjnych”, które są usuwane po 

zamknięciu przeglądarki internetowej. 

Wykorzystujemy pliki cookie do personalizowania treści i reklam, obsługi funkcji mediów 

społecznościowych i analizy ruchu danych. 

KORZYSTAMY Z NASTĘPUJĄCYCH RODZAJÓW PLIKÓW COOKIE: 

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE 

Niezbędne pliki cookie są domyślnie umieszczane przez witrynę na urządzeniu użytkownika. Jeśli 

użytkownik nie chce, abyśmy używali niezbędnych plików cookie, może je wyłączyć, ale może to 

utrudnić przeglądanie witryny. Niezbędne pliki cookie pomagają nam zadbać o prawidłowe 

działanie witryny i wykrywać związane z nią problemy, a także rozpoznawać użytkowników 

przeglądających witrynę. Na przykład jeden z takich plików rejestruje preferencje dotyczące 

ochrony prywatności w związku z plikami cookie i informuje nas, żebyśmy nie umieszczali 



analitycznych i reklamowych plików cookie, jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, na urządzeniu 

użytkownika. Pliki cookie tego rodzaju pozostają na urządzeniu, nawet gdy użytkownik przestanie 

przeglądać witrynę. Pozwala nam to zadbać o zgodność ze zobowiązaniami prawnymi. 

STATYSTYCZNE I REKLAMOWE PLIKI COOKIE 

Te pliki pozwalają nam rozpoznawać i zliczać osoby odwiedzające naszą witrynę oraz informują o 

zachowaniach związanych z jej przeglądaniem. Dzięki nim możemy analizować wyniki uzyskiwane 

przez poszczególne treści w witrynie oraz poprawiać trafność tych treści. Do tego celu korzystamy 

z zewnętrznych plików cookie. 

Reklamowe i analityczne pliki cookie rejestrują też odwiedzane strony i klikane linki, abyśmy mogli 

wyświetlać lepiej dobrane reklamy. Możemy udostępniać te informacje w tym samym celu 

podmiotom zewnętrznym, takim jak Google, Facebook czy LinkedIn, a one mogą z kolei łączyć te 

dane z innymi informacjami, które przekazują im użytkownicy (bezpośrednio lub podczas 

korzystania z ich usług). 

Szczegółowe informacje o poszczególnych rodzajach plików cookie i ich zastosowaniach znajdują 

się w poniższej tabeli. 

JAKICH PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY?  

Poniżej znajduje się lista plików cookie używanych w naszej witrynie oraz ich możliwe 

zastosowania: 

Nazwa  
pliku cookie 

Dostawca 
Zastosowanie /  
przechowywane informacje 

Rodzaj 
Czas 
przechowywania 

 

Niezbędne 

CookieConsent Balcia.pl 
Przechowuje informacje o zgodzie 
użytkownika na pliki cookie w 
bieżącej domenie. 

HTTP 1 rok 



cookielawinfo-
checkbox-
necessary 

Balcia.pl 
Określa, czy użytkownik zaznaczył 
pole wyboru zgody na pliki cookie. 

HTTP 1 rok 

 

Statystyczne 

_ga Google 

Rejestruje unikatowy identyfikator 
służący do generowania danych 
statystycznych dotyczących 
korzystania z witryny przez 
użytkownika. 

HTTP 2 lata 

_gat Google 
Służy do ograniczenia liczby żądań 
przez usługę Google Analytics. 

HTTP 1 dzień 

_gid Google 

Rejestruje unikatowy identyfikator 
służący do generowania danych 
statystycznych dotyczących 
korzystania z witryny przez 
użytkownika. 

HTTP 1 dzień 

collect Google 

Służy do wysyłania do usługi Google 
Analytics danych dotyczących 
urządzenia i zachowań użytkownika. 
Monitoruje użytkownika na różnych 
urządzeniach i w różnych kanałach 
marketingowych. 

Piksel Sesja 

 

GOOGLE ANALYTICS 

W naszej witrynie korzystamy z usługi Google Analytics, aby poprawiać jakość treści i 

dopasowywać ją do potrzeb użytkownika. Google Analytics to powszechnie używane narzędzie 

do analizy ruchu, dzięki któremu właściciele witryn otrzymują szczegółowe i bieżące dane na temat 



sposobów oraz intensywności korzystania z treści, a także na temat ich odbiorców. Usługę Google 

Analytics można porównać do mapy witryny, która pozwala nam poznać wzorce zachowań 

użytkowników. Dzięki niej mamy wgląd w statystyki witryny i możemy ją optymalizować. Więcej 

informacji o usłudze Google Analytics można znaleźć 

tutaj: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ 

Dane gromadzone przez usługę Google Analytics są przekazywane do firmy Google (w Stanach 

Zjednoczonych), która je przetwarza i przechowuje. Oznacza to, że odpowiednie organy w 

Stanach Zjednoczonych mają dostęp do danych osobowych użytkowników, a firma Google może 

je wykorzystywać do dowolnych własnych celów. Należy pamiętać, że poziom ochrony danych w 

Stanach Zjednoczonych nie jest taki sam jak w Unii Europejskiej. 

CZY MOŻNA ZMIENIĆ USTAWIENIA PREFERENCJI? 

Tak. Aby przejść do zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie, należy kliknąć 

poniższą pozycję „Zarządzaj preferencjami plików cookie”. Dostęp do preferencji umożliwia też 

baner dotyczący plików cookie, pojawiający się po pierwszym otwarciu witryny. 

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.aboutcookies.org/ 

Należy pamiętać, że inne organizacje, np. sieci reklamowe, mogą także korzystać z plików cookie 

do monitorowania działań użytkownika w różnych witrynach. Nie mamy kontroli nad tymi plikami 

cookie. 

Każdej zmianie używanych przez nas plików cookie będzie towarzyszyć aktualizacja niniejszej 

Polityki plików cookie. Najnowsza wersja niniejszej Polityki jest zawsze dostępna w naszej witrynie. 

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce 

prywatności. 

Zarządzaj preferencjami plików cookie. 
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