
WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE W SERWISIE 
INTERNETOWYM 

 
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego oraz świadczenia 

usług na najwyższym poziomie serwis internetowy wykorzystuje tzw. cookie.   

Cookie są to małe pliki tekstowe zawierające dane zapisywane w momencie odwiedzenia 

strony internetowej, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. 

komputerach), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. 

W serwisie internetowym stosowane są pliki cookie: 

1. „stałe” – tj. pliki, które pozostają w urządzeniu użytkownika przez czas określony w 

parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez 

użytkownika, 

2. „sesyjne” – tj. pliki tymczasowe, które pozostają w urządzeniu użytkownika do 

momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). 

Serwis internetowy korzysta z plików cookie własnych oraz z plików cookie podmiotu 

trzeciego – w związku z korzystaniem z Google Analytics. Serwis internetowy wykorzystuje 

następujące rodzaje plików cookie: 

 

PHPSESSID sesyjny 

do 

końca 

wizyty 

Plik rozpoznaje sesję użytkownika podczas trwania 

wizyty na stronie. 

csrf-cookie Stały 
2 

godziny 

Plik wykorzystywany jest w celu ochrony zawartości 

formularzy. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez 

system CMS. 

PRIMEO_SM_KEY Sesyjny 

do 

końca 

wizyty 

Plik wykorzystywany w celu obsługi pamięci 

podręcznej użytkownika sytemu CMS. Plik 

wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS. 

logout-cookie sesyjny 
30 

minut 

Plik wykorzystywany do przechowywania znacznika 

czasu, po którego upływie następuje wylogowanie 

użytkownika w przypadku bezczynności.  Plik 

wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS. 

tree-element- stały 7 dni 

Plik rozpoznaje ostatnio otwarte węzły w menu CMS. 

Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system 

CMS. 



library-last-

folder-library 
stały 1 rok 

Plik rozpoznaje ostatnio otwarty folder w bibliotece 

CMS. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez 

system CMS. 

primeo-user, 

primeo-page-

user 

Stały 7 dni 

Plik rozpoznaje użytkownika wykorzystującego 

przycisk „zapamiętaj mnie”. Plik wykorzystywany jest 

wyłącznie przez system CMS. 

primeo-col-left-

closed 
Stały 1 rok 

Plik rozpoznaje parametr zamknięcie lewego menu. 

Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system 

CMS. 

csrf-cookie-name Stały 
2 

godziny 

Plik wykorzystywany jest w celu ochrony zawartości 

formularzy. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez 

system CMS. 

article-content-

element 
Sesyjny 

1 

minuta 

Plik rozpoznaje ostatnio przeglądaną kategorię 

artykułów. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez 

system CMS. 

- product-

content-element 
Sesyjny 

1 

minuta 

Plik rozpoznaje ostatnio przeglądaną kategorię 

produktów. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez 

system CMS. 

lock-back-href Sesyjny 
1 

minuta 

Plik rozpoznaje adres URL odwiedzony przez 

użytkownika wypadku blokad tego adresu i 

konieczności przekierowania użytkownika na inny 

adres.Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez 

system CMS. 

{form-id} Sesyjny 
1 

minuta 

Plik zapisuje w swojej treści identyfikator formularza 

na potrzeby zabezpieczenia przed zjawiskiem cross-

site request forgery.  Plik wykorzystywany jest 

wyłącznie przez system CMS. 

last_page, 

primeo-page-

logged-in-back, 

primeo-page-

logged-out-back 

Sesyjny 
1 

minuta 

Pliki umożliwiają generowanie linku do ponownego 

zalogowania, zależnie od powodu wylogowania. Plik 

wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS. 

 

 

 

Zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego, art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych 

osobowych, w postaci celów analitycznych w zakresie wykorzystania serwisu internetowego 

oraz dla celów optymalizacji korzystania przez użytkownika z serwisu internetowego. 



Jeśli użytkownik uzna, że nie odpowiada mu stosowanie plików cookie w naszym serwisie 

internetowym może za pomocą odpowiedniej konfiguracji oprogramowania (w szczególności 

ustawień przeglądarki) wyłączyć ich stosowanie. 

Użytkownik może również w dowolnym momencie zmienić zakres wykorzystania plików. 

Istnieje także możliwość wykasowania przez użytkownika w każdej chwili plików cookie 

zapisanych na urządzeniu końcowym przez nasz serwis internetowy. 

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie - dopuszcza 

zapisywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika.  Jak wskazano wyżej, 

użytkownik może jednak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Ustawienia te mogą 

zostać zmienione w różny sposób m.in. aby przeglądarka całkowicie blokowała pliki cookie 

lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie w urządzeniu końcowym 

użytkownika. 

Poniżej dla ułatwienia opisano przykładowy sposób wyłączania plików cookie w wybranych 

przeglądarkach internetowych: 

1. W przeglądarce Internet Explorer należy wybrać w menu głównym „Narzędzia > 

„Opcje internetowe” > "Prywatność", a następnie suwakiem ustawić poziom w 

pozycji najwyższej. 

2. W przeglądarce Mozilla Firefox należy wybrać w menu głównym „Narzędzia > Opcje > 

Prywatność”, a następnie uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień 

użytkownika”, o plikach cookie decyduje zaznaczenie – bądź nie – pola „Akceptuj 

ciasteczka”. 

3. W przeglądarce Google Chrome należy wybrać w menu głównym:  „Ustawienia > 

Opcje > Dla zaawansowanych” w sekcji „Prywatność”, kliknąć w przycisk „Ustawienia 

treści” i wybrać „Blokuj wszystkie”. 

4. W przeglądarce Opera należy wybrać w menu głównym: „Narzędzie > Preferencje > 

Zaawansowane”, o ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pola „Ciasteczka”. 

5. W przeglądarce Safari wybierz opcję „Akceptuj cookie” a następnie ustawienie: 

„Nigdy”. 

 

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronach producentów przeglądarek. 

Pragniemy jednak wskazać, iż ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na 

niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie internetowym. 


