
 

Polityka cookies 

1. Strona internetowa https://soltec.pl/ wykorzystuje pliki cookies. 

2. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez 

odwiedzane witryny. Są one stosowane, aby usprawnić działanie stron 

internetowych lub zwiększyć ich wydajność, a także w celach: dostarczenia 

informacji właścicielom witryny, personalizacji treści i zapewnienia lepszej 

wygody użytkowania. Korzystanie z plików cookie jest teraz standardem dla 

większości stron internetowych. Jeśli nie chcesz korzystać z plików cookie, możesz 

nimi zarządzać i kontrolować je za pomocą przeglądarki, w tym usuwać pliki 

cookie, usuwając je z „historii przeglądarki” (pamięci podręcznej) po opuszczeniu 

strony. 

3. Pamiętaj, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może mieć wpływ na 

komfort użytkowania, a niektóre funkcje mogą być już niedostępne. 

4. Poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące sposobu kontrolowania plików cookie w 

popularnych przeglądarkach internetowych: 

a. Google Chrome; 

b. Mozilla Firefox; 

c. Internet Explorer. 

5. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach: 

a. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze strony https://soltec.pl/, w 

szczególnośći uwierzytelniania Klienta na stronie  i utrzymania sesji 

Klienta; 

b. tworzenia statystyk pozycjonowania strony https://soltec.pl/ w 

przeglądarkach internetowych  

c. pozwalających optymalizowanie jej użyteczności; 

d. dostarczenia Klientom strony https://soltec.pl/ spersonalizowanych treści 

reklamowych; 

e. konfiguracji i dostosowania zawartości strony https://soltec.pl do 

indywidualnych preferencji Klienta (np. poprzez rozpoznanie urządzenia 

Klienta, analizę i badanie oglądalności, zapamiętanie ustawień wybranych 

przez Klienta). 

6. Strona internetowa https://soltec.pl/ wykorzystuje następujące rodzaje plików 

cookies: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


 

a. Niezbędne pliki cookies - ten rodzaj cookies jest kluczowy do 

prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i nie może być 

wyłączony. Niezbędne cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na 

działania podejmowane przez użytkownika, takie jak: ustawienie opcji 

prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. 

b. Analityczne pliki cookies - pozwalają mierzyć ilość wizyt i zbierać 

informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możliwa jest poprawa działania 

strony. Pomagają też dowiedzieć się, które witryny są najbardziej 

popularne lub jak odwiedzający poruszają się po stronie. Jeśli zablokujesz 

ten rodzaj cookies, nie będzie możliwe gromadzenie informacji o 

korzystaniu z witryny. Niemożliwym stanie się również monitorowanie jej 

wydajności. 

c. Reklamowe pliki cookies - w celu promowania niektórych usług, 

artykułów lub wydarzeń, mogą być wykorzystywane reklamy, które 

wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten rodzaj cookies 

służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej spersonalizowane. 

Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. 

Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach. 

7. Pliki cookies dzielą się również na: 

a. Sesyjne - są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci 

przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki tj. do jej 

zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub 

funkcjonalności działały poprawnie. 

b. Stałe - dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze 

(np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, 

układ treści etc.). Te informacje pozostają w pamięci przeglądarki przez 

dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w 

ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie 

informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. 

8. Poniższa tabela precyzuje rodzaje plików cookies gromadzonych na tej stronie, 

sposób ich wykorzystania, a także czas ich przechowywania. Zawarta jest w niej 

również informacja, czy cookies pochodzą od właściciela strony internetowej, czy 

też stron trzecich. 



 

 

Nazwa Cel wykorzystania Rodzaj 
Czas 

przechowywania 
Właściciel 

_ga Umożliwia monitorowanie aktywności na stronie poszczególnych 

odwiedzających i sposobu korzystania przez nich ze strony. Jest 

ustawiany przy pierwszej wizycie na stronie i aktualizowany przy 

kolejnych wizytach. 

Analityczny 

Stały 

2 lata od zapisania / 

aktualizacji 

Google Inc. 

Strona 

trzecia 

_gid Służy do rozróżniania użytkowników. (wyjaśnienie ze strony 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-

usage) 

Analityczny 

Stały 

24 godziny od 

zapisania/aktualizacji 

Google Inc. 

Strona 

trzecia 

_gat  Umożliwia monitorowanie aktywności na stronie poszczególnych 

odwiedzających i sposobu korzystania przez nich ze strony. Jest 

ustawiany przy pierwszej wizycie na stronie i aktualizowany przy 

kolejnych wizytach. 

Analityczny 

stały 

2 lata od 

zapisania/aktualizacji 

Google Inc. 

Strona 

trzecia 

PHPSESSID Służy do obsługi sesji Użytkownika. Niezbędny 

sesyjny 

1 rok od 

zapisania/aktualizacji 

lub do końca sesji 

Soltec sp. z 

o.o. sp. k. 

Prestashop-

xxx 

Umożliwia prawidłowe funkcjonowanie Platformy.   Niezbędny 

stały  

8 dni od 

zapisania/aktualizacji 

Soltec sp. z 

o.o. sp. k. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


 

_fbp Wykorzystywane przez Facebook do wyświetlania i zwiększania 

skuteczności reklam oraz do dostarczania produktów reklamowych na 

Facebooku. 

Reklamowy 

stały 

90 dni od 

zapisania/aktualizacji 

Facebook 

Strona 

trzecia 

 


