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Hello, hello, hello!  
Czy widziałaś/widziałeś dwie tak samo wyglądające strony internetowe? Zakładam, że raczej nie. Jeśli 
każda ze stron różni się w warstwie zewnętrznej, tej którą widać na pierwszy rzut oka to pomyśl, ile 
różnic jest w warstwie schowanej, tej której nie widać?  
 
Właśnie dlatego kopiowanie polityki plików cookies mija się z celem, ponieważ każda strona może 
korzystać z innych „ciasteczek”! Od razu widać te polityki, które zostały skopiowane. Zachęcam Cię 
zatem do stworzenia swojej własnej, dedykowanej tylko dla Ciebie – Twoja wizytówka w Internecie 
na to zasługujeJ 
 
A tymczasem wracamy do „ciasteczek” …  
 
Pamiętaj, że traktuję Twoje dane oraz ich ochronę odpowiedzialnie i poważnie. Bardzo proszę o 
zapoznanie się z przygotowanym dla Ciebie dokumentem. Są w nim zawarte zasady wykorzystania 
plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej. 
Moja działalność będzie się rozwijać. Razem z nią rozwijać się będzie ta strona internetowa oraz 
dokument, który właśnie czytasz. Wobec powyższego zachęcam Cię do zaglądania do tej zakładki 
regularnie.  
 
Dla Twojej wygody na początku dokumentu podaję informację o aktualizacji Polityki Plików Cookies. 
 
 
SPIS TREŚCI 

1. Czym są pliki cookies? 
2. Dlaczego pliki cookies pojawiają się na stronie www.dimotely.pl ?  
3. Skąd pochodzą pliki cookies na stronie www.dimotely.pl ?  
4. Jak długo przechowywane są pliki cookies na stronie www.dimotely.pl ? 
5. Jakie pliki cookies pojawiają się na stronie www.dimotely ?  
6. Co jeszcze powinnaś/powinieneś wiedzieć o plikach cookies i technologiach 

śledzących na stronie www.dimotely.pl ?  
 
 
Czym są pliki cookies? 
 

1. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, 
przeglądając strony internetowe oraz wszelkie inne podobne technologie służące do 
zbierania informacji o Twojej aktywności na stronach internetowych. 

2. Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie www.dimotely.pl wyświetlana jest informacja na 
temat stosowania plików cookies. Wtedy właśnie możesz wyrazić zgodę, na jakie poliki 
cookies zezwalasz. 

3. Kiedy odwiedzisz kolejny raz moją stronę internetową, to witryna rozpoznaje Twoje 
urządzenie, z którego już wcześniej mnie odwiedzałaś/odwiedzałeś, dlatego może odczytać 
parametry zapisanych już plików cookies, w ten sposób „ciasteczka” ułatwiają korzystanie z 



wcześniej odwiedzonych stron internetowych oraz w innych celach wskazanych dalej w 
niniejszej Polityce.  

4. W dalszej części Polityki również wskazałam nazwy wykorzystywanych plików cookies przez 
stronę www.dimoteli.pl , ich rodzaj, ważność (czas przechowywania na Twoim urządzeniu) 
oraz ich cel.  

 
 
Dlaczego pliki cookies pojawiają się na stronie www.dimotely.pl?  
 

1. Pliki cookies są wykorzystywane przede wszystkim, abyś mogła/mógł korzystać z mojej strony 
internetowej w pełnej okazałości. „Ciasteczka” są również wykorzystywane przez mnie w 
celach analitycznych i marketingowych, aby strona www.dimotely.pl  była jeszcze bardziej dla 
Ciebie przydatna i funkcjonalna.  

2. Na pliki cookies analityczne i marketingowe potrzebuję Twojej zgody, podczas pierwszych 
odwiedzin na mojej stronie. 

3. Chciałabym, aby korzystanie ze strony www.dimotely.pl było wygodne, przejrzyste i 
najbardziej dopasowane dla Ciebie, abyś mógł/mogła sprawie znaleźć to, co Cię najbardziej 
interesuje, dlatego moja strona korzysta z różnych plików cookies.  

4. Podkreślam, iż niektóre pliki cookies są niezbędne dla działania strony www.dimotely.pl   
 
Skąd pochodzą pliki cookies na stronie www.dimotely.pl? 
 

1. Poliki cookies na stronie www.dimotelty.pl mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies 
własne”, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także 
przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies 
zewnętrzne”). Źródło poszczególnych plików zostało przedstawione w dalszej części niniejszej 
Polityki. 

2. Cookies dostawców zewnętrznych mogą służyć do personalizacji treści, pomiaru reklam i 
treści, informacje na temat ich odbiorców i rozwój ich produktów. 

 
 
Jak długo przechowywane są pliki cookies na stronie www.dimotely.pl? 
 

1. Cookies mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej („Cookiem sesyjne”), a 
także mogą być zachowywane na Twoim urządzeniu i pozwalają na rozpoznanie Twojej 
przeglądarki przy następnej wizycie na moich stronach („cookies trwałe”). 

2. Czas przechowywania poszczególnych plików cookies został wskazany jako „Ważność” w 
dalszej części niniejszej Polityki. 

 
 
Jakie pliki cookies pojawiają się na stronie www.dimotely.pl? 
 
 

1. Niezbędne–w celu zapewnienia dostępu do strony www.dimotely.pl oraz jej podstawowych 
funkcji: 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

i_user Niezbędny sesja Plik cookie Wordpressa. 
Odpowiada za funkcje i usługi na 
stronie www. 



CookieLawInfoConsent Niezbędny 1 rok Plik cookie jest ustawiany przez 
wtyczkę GDPR Cookie 
Consent.Plik cookie służy do 
przechowywania udzielonej zgody 
na wykorzystanie plików cookie. 
Nie przechowuje żadnych danych 
osobowych. 

cli_user_preference Niezbędny 1 rok Plik cookie jest ustawiany przez 
wtyczkę GDPR Cookie Consent i 
służy do przechowywania, czy 
użytkownik wyraził zgodę na 
użycie plików cookie. Nie 
przechowuje żadnych danych 
osobowych 

cookielawinfo-checkbox-
advertisement 

Niezbędny 1 rok Plik cookie jest ustawiany przez 
wtyczkę GDPR Cookie Consent. 
Pliki cookie służą do 
przechowywania zgody 
użytkownika na pliki cookie w 
kategorii „Reklama”. 

cookielawinfo-checkbox-
analytics 

Niezbędny 1 rok Plik cookie jest ustawiany przez 
wtyczkę GDPR Cookie Consent. 
Pliki cookie służą do 
przechowywania zgody 
użytkownika na pliki cookie w 
kategorii „Analityka”. 

cookielawinfo-checkbox-
functional 

Niezbędny 1 rok Plik cookie jest ustawiany przez 
wtyczkę GDPR Cookie Consent. 
Pliki cookie służą do 
przechowywania zgody 
użytkownika na pliki cookie w 
kategorii „Funkcjonalne”. 

cookielawinfo-checkbox-
necessary 

Niezbędny 1 rok Plik cookie jest ustawiany przez 
wtyczkę GDPR Cookie Consent. 
Pliki cookie służą do 
przechowywania zgody 
użytkownika na pliki cookie w 
kategorii „Niezbędne”. 

cookielawinfo-checkbox-
others 

Niezbędny 1 rok Plik cookie jest ustawiany przez 
wtyczkę GDPR Cookie Consent. 
Pliki cookie służą do 
przechowywania zgody 
użytkownika na pliki cookie w 
kategorii „Inne”. 

cookielawinfo-checkbox- Niezbędny  1 rok Plik cookie jest ustawiany przez 



performance wtyczkę GDPR Cookie Consent. 
Pliki cookie służą do 
przechowywania zgody 
użytkownika na pliki cookie w 
kategorii „Śledzące”. 

 
2. Analityczne i statystyczne – w celu zbierania informacji, w jaki sposób osoby odwiedzające 

stronę z niej korzystają, np. ile razy ją odwiedzają, skąd przybyły, jak poruszają się na stronie, 
dzięki czemu mogę udoskonalać moje działania w sieci: 

 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

dpr Analityczny i 
statystyczny 

7 dni Ten plik cookie jest używany 
przez Facebook do celów badania 
wydajności. 

tk_ai Statystyczny sesja Plik cookie Woocommerce. 
Przechowuje losowo 
wygenerowany anonimowy 
identyfikator. Ta opcja jest 
używana tylko w obszarze kokpitu 
( /wp-admin) i służy do śledzenia 
użytkowania. 

_ga Statystyczny 2 lata Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. służy do obliczania danych 
dotyczących odwiedzających, 
sesji, kampanii i śledzenia 
wykorzystania witryny w celu 
sporządzenia raportu 
analitycznego strony 
internetowej). Plik cookie jest 
umieszczony przez Google 
Analytics. 

vimeo Statystyczny 1 miesiąc Plik cookie dodawany przez 
Vimeo. 

_gat Statystyczny 1 dzień Plik cookie używany przez Google 
Analytics do ograniczania ilości i 
szybkości żądań. 
Plik cookie jest umieszczony przez 



Google Analytics. 

_gid Statystyczny 1 dzień Plik cookie używany przez Google 
Analytics, który rejestruje 
unikalny, losowo wygenerowany 
identyfikator użytkownika, który 
służy do generowania 
anonimowych danych 
statystycznych dotyczących 
sposobu, w jaki odwiedzający 
korzysta ze strony internetowej 
(m.in. liczby odwiedzających, 
źródła, z którego pochodzą, 
liczbie odwiedzonych podstron). 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google Analytics. 

 
3. Funkcjonalne–w celu zapamiętywania Twoich preferencji odnośnie do tej strony 

internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa na stronie: 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

PHPSESSID Funkcjonalny sesja Ten plik cookie jest natywny dla 
aplikacji PHP. Plik cookie służy do 
przechowywania i identyfikacji 
unikalnego identyfikatora sesji 
użytkownika w celu zarządzania 
sesją użytkownika w serwisie. Plik 
cookie jest plikiem sesyjnym i jest 
usuwany po zamknięciu 
wszystkich okien przeglądarki. 

viewed_cookie_policy Funkcjonalny 1 rok Plik cookie jest ustawiany przez 
wtyczkę GDPR Cookie Consent. 
Pliki cookie służą do 
przechowywania informacji o 
tym, że użytkownik zobaczył 
informacje o cookies. 

wordpress_logged_in_* Funkcjonalny Sesja Plik cookie wykorzystywany do 
przechowywania danych 
zalogowanych użytkowników. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
WordPress. 
 

wordpress_sec_* Funkcjonalny 15 dni Plik cookie przechowuje dane 
konta, aby zapewnić 
użytkownikom bezpieczeństwo, 
m.in. ochronę przed atakami 
hakerskimi. 



wordpress_test_cookie Funkcjonalny sesja Ten plik cookie służy do 
sprawdzenia czy pliki cookie są 
włączone w przeglądarce 
użytkownika. 

wp-settings-time-* Funkcjonalny 1 rok Plik Wordpressa zapisujący 
preferencje użytkownika. 

__cf_bm Funkcjonalny 30 min Jest to plik cookie pochodzący z 
CloudFlare. Ma za zadanie chronić 
stronę internetową przed “złymi” 
botami. Nie zbiera żadnych 
danych. Jest zaszyfrowany i może 
być odczytany tylko przez 
CloudFlare. 

language Funkcjonalny 9 miesięcy Plik cookie dodawany przez 
Vimeo. Ten plik cookie zapisuje 
ustawienia użytkownika odnośnie 
języka przed odtworzeniem 
osadzonego wideo Vimeo.  
 

player Funkcjonalny 1 rok Plik cookie dodawany przez 
Vimeo. Ten plik cookie zapisuje 
ustawienia użytkownika przed 
odtworzeniem osadzonego wideo 
Vimeo. Oznacza to, że następnym 
razem, gdy użytkownik obejrzy 
film Vimeo, od razu włączy 
preferowane ustawienia. 

SIDCC Funkcjonalny 1 rok Dodawany przez Google Maps w 
celu identyfikacji ruchu 
sieciowego. 

 
 

 
4. Marketingowe i śledzące – w celu przedstawiania Ci dopasowanyc treści z uwagi na Twoje 

zachowanie w sieci: 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

datr Marketingowy i 
śledzący 

2 lata Celem pliku cookie datr jest 
identyfikacja przeglądarki 
internetowej używanej do 
łączenia się z Facebookiem, 
niezależnie od zalogowanego 
użytkownika. Ten plik cookie 
odgrywa kluczową rolę w 
funkcjach bezpieczeństwa i 



integralności witryny Facebooka.  

fr Marketingowy 3 miesiące Plik cookie wykorzystywany do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych (np. od 
reklamodawców zewnętrznych). 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Facebook (Meta Platforms). 

_fbc Marketingowy i 
śledzący 

3 miesiące Plik cookie wykorzystywany do 
zapisywania ostatniej wizyty 
użytkownika. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Facebook (Meta Platforms). 
 

_fbp Marketingowy 3 miesiące Plik cookie wykorzystywany do 
dostarczania serii produktów 
reklamowych (np. od 
reklamodawców zewnętrznych).  
Plik cookie jest umieszczony przez 
Facebook (Meta Platforms). 

vuid Marketingowy i 
śledzący  

2 lata Plik cookie dodawany przez 
Vimeo. Ten plik cookie zbiera 
informacje o działaniach 
użytkownika na stronach 
internetowych, które mają 
osadzony film Vimeo. 

DSID Marketingowy i 
śledzący 

2 tygodnie Plik aktywowany przez Google. 
Ten plik cookie służy do łączenia 
aktywności użytkownika, gdy 
użytkownik loguje się na konto 
Google z wielu urządzeń. 

IDE Marketingowy i 
śledzący 

1 rok Plik cookie służący do 
wyświetlania ukierunkowanych 
reklam, które są dla użytkownika 
istotne w całej sieci. Plik cookie 
osadzony jest w celu 
zarejestrowania i zgłoszenia 
działań użytkownika witryny 
internetowej po przejrzeniu lub 
kliknięcia reklam reklamodawcy, 
aby dokonać pomiaru 
skuteczności reklamy i 
prezentowania użytkownikowi 
reklam kierowanych. 
Ukierunkowane reklamy mogą 
być wyświetlane na podstawie 
Twoich poprzednich wizyt na tej 



stronie. Ten plik cookie jest 
wykorzystywany również jako 
współczynnik konwersji reklam 
prezentowanych do użytku. 

AID Marketingowy i 
śledzący 

9 miesięcy Plik cookie wykorzystywany wraz 
z Google Analytics łączy Twoje 
działania na innych urządzeniach, 
na których wcześniej logowałeś 
się za pomocą swojego konta 
Google. Na tej podstawie 
reklamy, które widzisz na swoich 
urządzeniach, są koordynowane, 
a dodatkowo umożliwione jest 
mierzenie konwersji. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 
 

NID Marketingowy i 
śledzący 

6 miesięcy Plik cookie wykorzystywany do 
przechowywania preferencji 
odwiedzających i personalizacji 
reklam wyświetlanych w 
witrynach Google na podstawie 
ostatnich wyszukiwań i interakcji. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

APISID Marketingowy i 
śledzący 

2 lata Plik cookie używany przez Google 
Ads w celu wyświetlania 
spersonalizowanych reklam.  

HSID Marketingowy i 
śledzący 

2 lata Plik cookie odpowiadający za 
bezpieczeństwo. Umieszczany w 
celu potwierdzenia 
autentyczności odwiedzających, 
zapobiegania nieuczciwemu 
wykorzystaniu danych logowania i 
ochrony danych użytkownika 
przed nieautoryzowanym 
dostępem do konta. Plik 
umieszczany przez Google.  

LOGIN_INFO Marketingowy i 
śledzący 

1,5 roku Ten plik cookie jest dodawany za 
pośrednictwem osadzonych 
filmów z YouTube. Rejestruje 
anonimowe dane statystyczne, 
np. ile razy film jest wyświetlany i 
jakie ustawienia są używane do 
odtwarzania. Żadne wrażliwe 
dane nie są gromadzone, chyba 
że użytkownik zaloguje się na 



swoje konto Google. W takim 
przypadku jego wybory zostaną 
powiązane z jego kontem, na 
przykład, jeśli kliknie „Lubię to” 
na filmie. 

NID Marketingowy i 
śledzący  

6 miesięcy Przechowuje preferencje 
odwiedzających i personalizuje 
reklamy w witrynach Google na 
podstawie ostatnich wyszukiwań i 
interakcji. 

PREF Marketingowy i 
śledzący 

8 miesięcy Plik cookie dodawany przez 
Youtube. Zbiera i przechowuje 
preferencje użytkownika. 

SID Marketingowy i 
śledzący  

2 lata Plik cookie bezpieczeństwa. 
Dodawany w celu potwierdzenia 
autentyczności odwiedzających, 
zapobieganiu nieuczciwemu 
wykorzystaniu danych logowania i 
ochrony danych odwiedzających 
przed nieautoryzowanym 
dostępem. 
Dopasowuje również wyświetlane 
reklamy do preferencji. 

VISITOR_INFO1_LIVE Marketingowy i 
śledzący  

1,5 roku Ten plik cookie jest dodawany za 
pośrednictwem osadzonych 
filmów z YouTube. Rejestruje 
anonimowe dane statystyczne, 
np. ile razy film jest wyświetlany i 
jakie ustawienia są używane do 
odtwarzania. Żadne wrażliwe 
dane nie są gromadzone, chyba 
że użytkownik zaloguje się na 
swoje konto Google. W takim 
przypadku jego wybory zostaną 
powiązane z jego kontem, na 
przykład, jeśli kliknie „Lubię to” 
na filmie. 

YSC Marketingowy i 
śledzący 

sesja Ten plik cookie jest dodawany za 
pośrednictwem osadzonych 
filmów z YouTube. Rejestruje 
anonimowe dane statystyczne, 
np. ile razy film jest wyświetlany i 
jakie ustawienia są używane do 
odtwarzania. Żadne wrażliwe 
dane nie są gromadzone, chyba 
że użytkownik zaloguje się na 
swoje konto Google. W takim 



przypadku jego wybory zostaną 
powiązane z jego kontem, na 
przykład, jeżeli kliknie „Lubię to” 
na filmie. 

 
5. Reklamowe i śledzące – w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji w 

sieci przez podmioty trzecie: 
 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

c_user Reklamowy sesyjny lub 
90 dni, 
jeżeli 

użytkowni
k jest 

zalogowan
y 

Ten plik cookie jest ustawiany 
przez Facebook i zawiera 
identyfikator aktualnie 
zalogowanego użytkownika. 

presence Reklamowy sesja Jest to plik cookie utworzony 
przez Facebook w celu 
przechowywania stanu czatu 
użytkownika. 

sb Reklamowy 2 lata Jest to plik cookie utworzony 
przez Facebooka.  

usida Reklamowy i 
śledzący 

sesja Gromadzi informacje o 
kombinacji przeglądarki 
użytkownika i unikalnego 
identyfikatora, używaną do 
dostosowywania reklam do 
użytkowników. 

xs Reklamowy sesyjny lub 
90 dni 
(jeżeli 

użytkowni
k jest 

zalogowan
y) 

To jest plik cookie stworzony 
przez Facebooka. Ten plik cookie 
zawiera wiele informacji 
oddzielonych dwukropkiem. 
Pierwsza wartość to maksymalnie 
dwucyfrowa liczba reprezentująca 
numer sesji. Druga część wartości 
to klucz tajny sesji. Trzecim, 
opcjonalnym komponentem jest 
flaga „bezpiecznego połączenia” 
informująca, czy użytkownik 
włączył funkcję bezpiecznego 
przeglądania. 

__Secure-3PAPISID Reklamowy 2 lata Plik cookie wykorzystywany do 
tworzenia profili zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
wyświetlać trafne i 



spersonalizowane reklamy 
poprzez retargeting. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

__Secure-3PSID Reklamowy 2 lata Plik cookie wykorzystywany do 
tworzenia profili zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby 
wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargeting. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

__Secure-3PSIDCC Reklamowy 1 rok Plik cookie wykorzystywany do 
targetowania w celu budowania 
profilu zainteresowań 
odwiedzających witrynę, aby móc 
im następnie wyświetlać 
odpowiednie i spersonalizowane 
reklamy. 
Plik cookie jest umieszczony przez 
Google. 

__Secure-1PAPISID Reklamowy i 
śledzący 

2 lata Plik cookie dodawany przez 
Google. Tworzy profil 
zainteresowań odwiedzających 
witrynę, aby wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargetowanie. 

__Secure-1PSID Reklamowy i 
śledzący 

2 lata Plik cookie dodawany przez 
Google. Używany do celów 
targetowania, do budowania 
profilu zainteresowań osoby 
odwiedzającej witrynę w celu 
wyświetlania trafnych i 
spersonalizowanych reklam 
Google. 

__Secure-1PSIDCC Reklamowy i 
śledzący 

2 lata Plik cookie dodawany przez 
Google. Używany do celów 
targetowania, do budowania 
profilu zainteresowań osoby 
odwiedzającej witrynę w celu 
wyświetlania trafnych i 
spersonalizowanych reklam 
Google. 

__Secure-3PAPISID Reklamowy i 
śledzący 

2 lata Plik cookie dodawany przez 
Google. Tworzy profil 
zainteresowań odwiedzających 



witrynę, aby wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargetowanie. 

__Secure-3PSID Reklamowy i 
śledzący 

2 lata Plik cookie dodawany przez 
Google. Tworzy profil 
zainteresowań odwiedzających 
witrynę, aby wyświetlać trafne i 
spersonalizowane reklamy 
poprzez retargetowanie. 

__Secure-3PSIDCC Reklamowy i 
śledzący 

2 lata Plik cookie dodawany przez 
Google. Używany do celów 
targetowania, do budowania 
profilu zainteresowań osoby 
odwiedzającej witrynę w celu 
wyświetlania trafnych i 
spersonalizowanych reklam 
Google. 

 
6. Inne: 

 

Nazwa Rodzaj Ważność Cel 

has_logged_in Inny 9 miesięcy Plik cookie dodawany przez 
Vimeo. 

has_uploaded Inny 4 miesiące Plik cookie dodawany przez 
Vimeo. 

SAPISID Inny 2 lata Plik dodawany przez Google Ads o 
nieznanej funkcjonalności.  

SSID Inny 2 lata Plik Google Ads o nieznanej 
funkcjonalności. 

 
 

Co jeszcze powinnaś/powinieneś wiedzieć o plikach cookies i technologiach śledzących na 
stronie www.dimotely.pl ? 
 

1. Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo 
do ich usunięcia. 

2. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące: 
- wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube, 
Vimeo, Spotify; 
- narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Meta (Facebook) 
Pixel. 

3.    Więcej ww. technologiach śledzących przeczytasz w mojej Polityce Prywatności.  
4.    Więcej o plikach cookies narzędzi społecznościowych, którymi wspieram swoją stronę 

internetową przeczytasz, klikając w podane niżej linki: 
 



- Facebook: 
https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redir
ect&entry=0 
- Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policies/cookies/ 
- LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy? 
- Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/cookies 
- YouTube:https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl 
- Vimeo: https://vimeo.com/cookie_policy 
- Spotify: https://www.spotify.com/pl/legal/cookies-policy/ 

5.  Pamiętaj, że jeśli nie chcesz, aby informacje o odwiedzanych przez Ciebie stronach były 
zapisywane w historii Twojej przeglądarki, możesz skorzystać z trybu incognito, jeśli 
przeglądarka, z której korzystasz ma taką funkcję. 

 
 
To już wszystko, co chciałam Ci przekazać!  
Dziękujemy za Twój poświęcony czas. 
 
Kasia Krzywicka z Zespołem 
 


