
 

 

  
POLITYKA PLIKÓW COOKIE W SERWISIE WWW.ACCOLADE.EU  

(zwana dalej „Polityką”)  

Accolade, s.r.o.  

Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praga 8,  

REGON: 278 51 371  

spółka zarejestrowana w Sądzie Grodzkim w Pradze, oddział C, 

pozycja nr 146043  

(zwana dalej „Accolade”)  

  

1.  WSTĘP  

1.1 Niniejsza Polityka odnosi się do użytkowników – osób fizycznych, które przeglądają, odczytują lub zapisują swoje dane w serwisie 

https://accolade.eu/ („Serwis”) lub za pośrednictwem serwisów podmiotów zewnętrznych udostępniają swoje dane spółce 

Accolade. Celem niniejszej Polityki jest między innymi odpowiednie informowanie użytkowników Serwisu o wykorzystywaniu 

plików cookie oraz możliwości ich zablokowania.  

1.2 W niniejszej Polityce opisano sposób pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników Serwisu 

spółki Accolade oraz pozyskiwania i przetwarzania za pomocą plików cookie informacji o użytkownikach Serwisu przez spółkę 

Accolade.  

1.3 W rozumieniu niniejszej Polityki pliki cookie to pliki cookie i inne podobne technologie (takie jak znaczniki pikselowe, sygnały 

nawigacyjne lub identyfikatory urządzeń), które mogą automatycznie gromadzić dane podczas odwiedzania Serwisu. 

Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego, odsyłający adres URL, 

informacje o aktywności na stronie, daty i godziny odwiedzin strony.  

 

2.  CO TO SĄ PLIKI COOKIE?  

2.1.  Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające niewielką ilość danych, które mogą być zapisywane w urządzeniu użytkownika 

podczas odwiedzania dowolnej witryny internetowej.  

2.2. Pliki cookie w szczególności:  

a. służą do sprawnej nawigacji w serwisie, personalizacji, zapisywania preferencji i do poprawy ogólnego komfortu 

korzystania z witryny;  

b. pozwalają dowiedzieć się, czy dany użytkownik odwiedzał Serwis w przeszłości, czy też jest nowym użytkownikiem, 

i pomagają w prowadzeniu statystyk dotyczących użytkowników Serwisu;  

c. pomagają w wyświetlaniu w Serwisie reklam dostosowanych do zainteresowań konkretnego użytkownika.  

2.3. Pliki cookie można podzielić ze względu na podmiot, który umieszcza je w serwisie, tzn. na:  

a. własne pliki cookie (first party cookies) – ich ważność jest ograniczona do domeny przeglądanej witryny. Pliki te są 

uważane za bezpieczniejsze;  

b. pliki cookie podmiotów zewnętrznych (third party cookies) – są umieszczane za pomocą skryptu z innej domeny. 

Dzięki temu użytkownicy mogą być śledzeni w różnych domenach. Często są wykorzystywane do oceny 

skuteczności kampanii reklamowych.  

3. W JAKIM CELU WYKORZYSTUJE SIĘ PLIKI COOKIE  

3.1.  Spółka Accolade w swoim Serwisie używa plików cookie w następujących celach:  

a. niezbędne – umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji serwisu (np. logowanie) lub stron (np. odtwarzanie 

filmów, udostępnianie treści itp.); korzystanie z niezbędnych plików cookie nie wymaga zgody użytkownika;  

b. funkcjonalne – ułatwiają nawigację i służą do ulepszania funkcji serwisu, zapamiętywania preferencji użytkownika 

i poprawy bezpieczeństwa;  

c. analityczne – służą do gromadzenia nieanonimowych danych o zachowaniu użytkowników. Na ich podstawie 

spółka Accolade może dostosowywać Serwis w taki sposób, aby poprawić komfort użytkowania; 

d. marketingowe  

• remarketingowe – wykorzystywane do kierowania reklam do użytkowników, którzy odwiedzili wcześniej 

serwis; 

• konwersji – za ich pomocą można ocenić skuteczność kampanii reklamowych.  

4.   PLIKI COOKIE WYKORZYSTYWANE W TYM SERWISIE   

4.1  NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE  
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Podczas przeglądania i korzystania z Serwisu wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli użytkownik nie dokona rejestracji 

lub nie udzieli zgody, gromadzone i przekazywane na nasz serwer są wyłącznie dane osobowe niezbędne do przeglądania 

Serwisu oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa jego użytkowania.  

WEWNĘTRZNE     

Nazwa  Właściciel  Szczegóły  Okres 

przechowywania  

_dc_gtm_UA-xxxxxxxx  accolade.eu  
Plik cookie służący do wczytywania innych 

skryptów i kodu w Witrynie.   Kilka sekund  

4.2  FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE   

Ułatwiają nawigację i służą do ulepszania funkcjonalności Serwisu. Są wykorzystywane do uruchamiania konkretnych funkcji 

Serwisu i ustawień w zależności od preferencji użytkownika (np. język). Funkcjonalne pliki cookie służą także do 

zapamiętywania preferencji użytkownika podczas kolejnych odwiedzin Serwisu i poprawy jego bezpieczeństwa. Nie 

gromadzą informacji, które umożliwiałyby jednoznaczne ustalenie tożsamości użytkownika.  

  

WEWNĘTRZNE     

Nazwa  Właściciel  Szczegóły  Okres 

przechowywania  

_ym_d  accolade.eu  
Służą do zapisywania pierwszej wizyty w Serwisie.  

1 rok  

nette-samesite  360.accolade.eu  Obrona systemowa przed atakiem CSRF.   Sesja  

_nss  accolade.eu  Plik cookie służący do wykrywania ataków CSRF.  Sesja  

PODMIOT ZEWNĘTRZNY     

lang  linkedin.com  

Służy do zapamiętywania ustawień językowych 

użytkownika, aby umożliwić wyświetlanie serwisu 

LinkedIn.com w języku wybranym przez użytkownika 

w jego ustawieniach.  

Sesja  

4.3  ANALITYCZNE PLIKI COOKIE   

Pliki cookie służące do doskonalenia działania Serwisu. Pozwalają na rozpoznanie i określenie liczby odwiedzających oraz 

monitorowanie, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Serwisu. Pomagają ulepszać działanie Serwisu, na przykład przez 

umożliwienie użytkownikom łatwego znalezienia tego, czego szukają. Narzędzia te służą również do analizowania 

i regularnego udoskonalania funkcjonalności Serwisu. Uzyskane statystyki można wykorzystać w celu podniesienia komfortu 

użytkowania. Pliki te zwykle nie gromadzą informacji, które umożliwiałyby jednoznaczne ustalenie tożsamości użytkownika.  

 

WEWNĘTRZNE    

Nazwa  Właściciel  Szczegóły  Okres 

przechowywania  

_ga  accolade.eu  

Odróżnienie użytkowników poprzez przypisanie im 

losowo wygenerowanej liczby służy do określania 

liczby odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby 

podstawowej analizy.  

2 lata  

_gclxxxx  accolade.eu  Pomiar interakcji użytkowników.  3 miesiące  

_gid  accolade.eu  Zapisywanie liczby wyświetlonych stron.  1 dzień  

_ym_uid  accolade.eu  
Pliki cookie używane w celu rozpoznawania 

użytkowników Serwisu.  1 rok   

_ym_visorc  accolade.eu  

Plik cookie służący do analizy sieciowej zawiera 

unikatowy identyfikator przypisany do każdej 

przeglądarki w celu monitorowania interakcji 

użytkownika z Serwisem.  

Sesja  

_ym_isad  accolade.eu  
Pozwala określić, czy użytkownik ma włączoną 

blokadę reklam.  
Kilka sekund  

PODMIOT ZEWNĘTRZNY    

yandexuid  yandex.ru  

Plik cookie służący do rozpoznawania 

użytkowników; gromadzi informacje o tym, w jaki 

sposób odwiedzający korzystają z Serwisu, służy do 

wewnętrznej analizy mającej na celu optymalizację 

Serwisu.  

1 rok  



 

 

AnalyticsSyncHistory  linkedin.com  
Służy do przechowywania informacji o tym, kiedy 

nastąpiła synchronizacja z plikiem cookie.  1 miesiąc  

metrika_enabled  mc.yandex.ru  
Weryfikuje liczbę użytkowników, źródła ruchu 

i zachowania użytkowników w Serwisie.  
Sesja  

yabs-sid  mc.yandex.ru  
Rejestruje dane o zachowaniu użytkowników 

w Serwisie.   
Sesja  

 

 

 

4.4  MARKETINGOWE PLIKI COOKIE   

Służą do śledzenia preferencji użytkownika w Serwisie w celu dopasowania reklam, tj. wyświetlania informacji 

marketingowych i reklamowych (również w serwisach podmiotów) zgodnie z tymi preferencjami. Marketingowe pliki cookie 

korzystają z narzędzi firm zewnętrznych. Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkownika.   

WEWNĘTRZNE     

Nazwa  Właściciel  Szczegóły  Okres 

przechowywania  

_fbp  accolade.eu  

Korzysta z serwisu Facebook do dostarczania 

różnego rodzaju treści reklamowych, takich jak 

oferty ogłoszeniodawców podmiotów 

zewnętrznych dostępne w czasie rzeczywistym.  

miesiące  

metrika_enabled  accolade.eu  

Służy do śledzenia odwiedzających w różnych 

serwisach w celu prezentowania dopasowanych 

reklam w oparciu o preferencje użytkownika.  

Sesja  

PODMIOT ZEWNĘTRZNY 

sid  seznam.cz  Przechowywanie informacji o użytkowniku 

w internecie.  

dni  

VISITOR_INFO1_LIVE  youtube.com  

Plik cookie pozwalający serwisowi YouTube 

monitorowanie preferencji użytkownika 

dotyczących filmów z YouTube umieszczanych 

w serwisach; może także sprawdzać, czy 

użytkownik korzysta z nowej czy starej wersji 

YouTube.  

miesięcy  

li_gc  linkedin.com  Służy do zapisywania preferencji użytkowników.  lata   

IDE  doubleclick.net  
Wyświetlanie reklam Google w serwisach 

podmiotów zewnętrznych.  
rok  

lidc  linkedin.com  Zapisuje aktywność użytkownika w Serwisie.  dzień  

bcookie  linkedin.com  

Plik cookie służący do udostępniania treści  

zamieszczonych w Serwisie za pośrednictwem sieci 

społecznościowej.  

lata  

YSC  youtube.com  
Zapamiętuje dane wprowadzone przez 

użytkownika i przypisuje aktywność użytkownikowi.  
Sesja  

CONSENT  youtube.com  

Plik cookie dostarczający informacji o tym, w jaki 

sposób użytkownik korzysta z Serwisu i różnego 

rodzaju reklam, które mógł zobaczyć przed 

odwiedzeniem Serwisu.  

lat  

UserMatchHistory  linkedin.com  

Plik cookie służący do śledzenia użytkowników 

w celu wyświetlania im lepiej dopasowanych 

reklam w oparciu o ich preferencje.  

miesiąc  

bscookie  www.linkedin.com  
Używany przez serwis społecznościowy LinkedIn do 

monitorowania korzystania z usług wbudowanych.  
lata  

ymex  yandex.ru  
Rejestruje dane o zachowaniu użytkownika 

w Serwisie.   
rok   

C  adform.net  
Sprawdza, czy przeglądarka użytkownika 

akceptuje pliki cookie.  
miesiąc  

testovací_cookie  doubleclick.net  
Plik cookie pozwala spółce  

DoubleClick (należącej do  
Kilka sekund  



 

 

Google) zweryfikować, czy przeglądarka 

użytkownika  

Serwisu obsługuje pliki cookie.  

 

5.  NARZĘDZIA MARKETINGOWE  

5.1. Poniższe Serwisy mogą korzystać z następujących narzędzi marketingowych:  

a. Google Analytics spółki Google LLC. Zasady  przetwarzania danych przez usługę Google Analytics a Politykaplików 

cookie;  

b. Google AdWords spółki Google LLC  Zasady przetwarzania danych  przez usługę AdWords a Politykaplików cookie;  

c. Sklik spółki Seznam.cz, a.s. Zasady przetwarzania danych przez usługę Sklik;  

d. Facebook Pixel i Connect spółki Facebook Ireland Ltd.  Zasady przetwarzania danych przez  Facebook.  

6.  USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE  

6.1. Ustawienia plików cookie można zmieniać w pasku plików cookie. Zmiana ustawień jest możliwa w dowolnym czasie za 

pośrednictwem łącza zamieszczonego na stałe w Serwisie. W przypadku braku zgody na podstawowe pliki cookie niektóre 

funkcje Serwisu mogą nie działać prawidłowo.  

Pliki cookie można całkowicie wyłączyć lub zaakceptować tylko niektóre (w zależności od typu przeglądarki) za 

pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia plików cookie w najczęściej używanych przeglądarkach można 

znaleźć pod następującymi łączami:  

• Chrome: support.google.com  

• Opera: opera.com  

• Firefox: support.mozilla.org  

• MS Internet Explorer / Edge windows.microsoft.com  

• Safari: support.apple.com  

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, DALSZE WYKORZYSTYWANIE DANYCH UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU  

7.1. Spółka Accolade oświadcza, że jako administrator danych osobowych przetwarza wszelkie dane osobowe, w tym dane 

osobowe pozyskane za pomocą plików cookie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz powiązanych przepisów 

o ochronie danych osobowych i przechowywaniu plików cookie.  

7.2. Polityka przetwarzania danych osobowych, nie tylko osób odwiedzających Serwis, została szczegółowo opisana w Zasadach 

przetwarzania danych osobowych dostępnych w Serwisie pod adreseme 

https://accolade.eu/files/documents/accolade_privacy_notice_102018_pl.pdf.  

8.  UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI  

8.1. Spółka Accolade może udostępniać informacje pozyskane podczas wizyty użytkownika w Serwisie podmiotom 

zewnętrznym w celu zarządzania Serwisem lub prowadzenia działań marketingowych w imieniu spółki.  

9. POWIĄZANIE Z SIECIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI  

9.1. Przyciski sieci społecznościowych zamieszczone w Serwisie służą w szczególności do tego, aby umożliwić interakcję 

z sieciami społecznościowymi i uczynić Serwis atrakcyjniejszym dla użytkowników. Powiązanie z daną siecią 

społecznościową nastąpi tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie odpowiedni przycisk. W takim przypadku przeglądarka 

łączy się z serwerami odpowiedniej sieci społecznościowej.  

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

10.1. Spółka Accolade jest uprawniona do jednostronnej zmiany bądź uzupełniania niniejszej Polityki w dowolnym momencie. 

W przypadku zmiany niniejszej Polityki spółka Accolade zawiadamia użytkowników o zmianach z odpowiednim 

wyprzedzeniem i we właściwy sposób, tak aby użytkownicy mieli faktyczną możliwość zapoznania się z nimi.  

10.2. Polityka wchodzi w życie i staje się wiążąca z dniem 1 listopada 2018 r.; data ostatniej aktualizacji – luty 2022 r.   
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