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POLITYKA COOKIES WWW.ITPPARTNERS.PL 
  

Niniejsza Polityka Cookies dotyczy naszej strony internetowej dostępnej pod adresem: 
www.itppartners.pl, administrowanej przez ITP S.A. z siedzibą w Warszawie (02–672), ul. Domaniewska 
37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
nr KRS 0000404795, NIP: 5252360060, REGON: 140505088, o kapitale zakładowym w wysokości 537 
061,90 zł wpłaconym w całości, zwana dalej ITP. 
 
Czym są pliki cookies, tzw. Cookiesy? 
  
Pliki cookies to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane na Pani/Pana komputerze 
(lub innym odblokowanym urządzeniu, takim jak tablet czy też smartfon), podczas odwiedzania 
naszej strony www. Plik cookie, czyli tzw. ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z 
której pochodzi, „czas życia” ciasteczka (to znaczy czas jego przechowywania) oraz przypisaną wartość, 
którą jest przeważnie przypadkowo wygenerowany unikalny numer. 
 
Stosowane przez nas Cookies są bezpieczne dla Pani/Pana urządzenia. W szczególności tą drogą nie 
jest możliwe przedostanie się do Pani/Pana urządzeń wirusów lub innego niechcianego 
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.  
 
Cookiesy co do zasady nie zbierają danych osobowych, ale niekiedy mogą one stanowić informacje o 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, czyli dane osobowe (zasady 
przetwarzania przez Pani/Pana danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce prywatności). 

 
Jakiego rodzaju Cookiesów używamy? 
 

• sesyjne: to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na Pani/Pana urządzeniu aż do chwili 
opuszczenia naszej strony www.  
 

• stałe: to pliki cookies, które pozostają na Pani/Pana urządzeniu przez „czas ich życia” określony 
dla tego pliku lub do momentu ich usunięcia przez Panią/Pana, (to jak długo dany plik cookie 
zostanie na Pani/Pana urządzeniu zależy od „czasu życia” tego pliku oraz od ustawień 
Pani/Pana przeglądarki internetowej). 

 
Cookiesy na naszej stronie internetowej służą do różnych celów, tzn.   
 

• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiają korzystanie z usług dostępnych na naszej www, są to 
pliki techniczne bez których strona www nie jest w stanie działać prawidłowo. 

• „analityczne” (statystyczne) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 
korzystania z naszej www; 

• „reklamowe”/„marketingowe” – umożliwiające wyświetlanie reklam dopasowanych do 
użytkownika korzystającego z naszej strony www, jego preferencji i zainteresowań oraz 
odwiedzanych stron internetowych.  
 

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików 
cookies w urządzeniu końcowym. Może Pan/Pani w każdym czasie dokonać zmiany ustawień 
przeglądarki w zakresie plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, aby 
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich 
każdorazowym zamieszczeniu w Pani/Pana urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i 
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 
internetowej).  

http://www.itppartners.pl/
http://www.itppartners.pl/
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Na naszej www można znajdują się Cookiesy nasze (tj. „własne”) oraz zewnętrzne, czyli dostawców, z 
których narzędzi korzystamy na naszej www.  
 
Pliki cookies zamieszczane w Pani/Pana urządzeniu wykorzystywane mogą być również przez 
współpracujących z nami dostawców. Oznacza to, że informacje pozyskiwane poprzez pliki cookies, 
w zależności od konkretnego Cookies, mogą być danym dostawcom ujawniane – w naszym 
przypadku chodzi o usług związane z zarządzaniem naszą www czy też analizą danych. 
 
Z poniższej tabeli dowie się Pan/Pani jakich Cookiesów używamy: 
 

Niezbędne Cookies  

Nazwa  Rodzaj Kto 
dostarcza? 

Kto ma dostęp? „Czas życia” 
Cookie 
 

CookieConsent własny ITP ITP 1 rok – stały 

PHPSESSID własny ITP ITP Sesyjny 

test_cookie  zewnętrzny  doubleclick.net  Double Click  1 dzień - stały  
 
 
Analityczne/statystyczne 
Cookies 
 

    

Nazwa  Rodzaj Kto 
dostarcza? 

Kto ma dostęp? „Czas życia” 
Cookie 
 

visited własny ITP ITP 1 dzień - stały 

 
Reklamowe/marketingowe 
Cookies  
 

    

Nazwa  Rodzaj Kto 
dostarcza? 

Kto ma dostęp? „Czas życia” 
Cookie 
 

IDE  zewnętrzny  doubleclick.net  Double Click 
(Google) 

1 rok – stały  

_gcl_au zewnętrzny Google Google 3 miesiące - 
stały 

pagead/1p-user-list/# zewnętrzny google.com Google, ITP Piksel - 
Sesyjny 

pagead/landing zewnętrzny google.com Google, ITP Piksel - 
Sesyjny 

pagead/landing zewnętrzny doubleclick.net  Double Click 
(Google) 

Piksel - 
Sesyjny 

 
 
Z jakich narzędzi korzystamy? 
 
Double Click (Google)  

Double Click Googla, to narzędzie ułatwiające prowadzenie kampanii marketingowych i 
remarketingu. DoubleClick automatyzuje proces zakupu reklam i zabezpiecza przestrzeń reklamową 
na podstawie kryteriów określonych przez nas. Oznacza to, że nasza zewnętrzna reklama będzie 
spersonalizowana.  

Piksel Google Double Click pagead/landing zbiera dane o zachowaniu odwiedzających z wielu stron 
internetowych, w celu prezentowania bardziej odpowiednich reklam - pozwala to również stronie 
www ograniczyć liczbę wyświetlania tej samej reklamy. 
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Zawsze może Pan/i zrezygnować z personalizacji reklam w Ustawieniach reklam, wtedy Google 
przestanie Panu/Pani wyświetlać spersonalizowane reklamy. 

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://support.google.com/faqs/answer/2727482?hl=en 

Google Ad Sense 

Przy pomocy Google Ad Sense poprawiamy jakość kierowanych do naszych użytkowników reklam. 
Dzięki temu narzędziu m.in. kierujemy reklamy na podstawie tematów, które interesują 
użytkowników naszej strony www, ulepszamy raporty o skuteczności kampanii, pomijamy reklamy, 
które użytkownik już widział. 

Pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających Pani/Pana identyfikację. W zależności od 
Pani/Pana ustawień jak i ustawień wydawcy - informacje związane z plikami cookie używanymi w 
reklamach mogą zostać dodane do Pani/Pana konta Google. 

Więcej informacji na temat Ad Sense można znaleźć tutaj: 
https://support.google.com/adsense/answer/7549925?hl=pl 

Zawsze może Pan/i zrezygnować z personalizacji reklam w Ustawieniach reklam, wtedy Google 
przestanie Panu/Pani wyświetlać spersonalizowane reklamy. 

Google Ad Words  

Plik cookie Google AdWords służy do śledzenia konwersji z reklam w wyszukiwarce Google i sieci 
reklamowej Google, a także do retargetingu. Retargeting to anonimowe kierowanie reklam w sieci 
reklamowej Google.  

Zawsze może Pan/i zrezygnować z Google AdWords: https://support.google.com/ads/answer/7395996 

Piksel śledzący Google`a pagead/1p-user-list/# śledzi, czy wykazał/a Pan/i zainteresowanie 
określonymi produktami lub zdarzeniami w wielu witrynach i wykrywa, w jaki sposób porusza się Pan/i 
między witrynami (listy odbiorców budowane są na podstawie Pani/Pana interakcji ze stronami w 
serwisie). Służy to do targetowania reklam. Dane są wykorzystywane do optymalizacji wyszukiwania, 
a również do tworzenia nowych podobnych list odbiorców w celu poprawy efektywności wydatków 
na media. 
 
Piksel Google`a pagead/landing zbiera dane o zachowaniu odwiedzających z wielu stron 
internetowych, w celu prezentowania bardziej odpowiednich reklam - pozwala to również stronie 
www ograniczyć liczbę wyświetlania tej samej reklamy. 
 
Zawsze może Pan/i zrezygnować z personalizacji reklam w Ustawieniach reklam, wtedy Google 
przestanie Panu/Pani wyświetlać spersonalizowane reklamy. 

Z uwagi na to, że używamy narzędzi spoza EOG, zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką 
prywatności.  

Na jakiej podstawie stosujemy Cookiesy? 
 

• Nasz prawnie uzasadniony interes jako właściciela strony www.itppartners.pl (co do Cookies 
niezbędnych)  

• Pani/Pana zgoda jako użytkownika naszej www.itppartners.pl (w przypadku pozostałych 
Cookiesów).  

 

Czy można zarządzać Cookiesami, usunąć je?  
 
Może Pan/Pani samodzielnie i w każdym czasie wycofać udzieloną przez Panią/Pana zgodę na 
Cookiesy lub zgłosić sprzeciw względem stosowania Cookiesów na Pani/Pana urządzeniu - zmienić 
ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu 
przez pliki Cookies do Pani/Pana urządzenia, z którego Pan/Pani korzysta.  

https://www.google.com/settings/ads
https://support.google.com/faqs/answer/2727482?hl=en
https://support.google.com/adsense/answer/7549925?hl=pl
https://www.google.com/settings/ads
https://www.google.com/settings/ads
http://www.itpacademy.pl/
http://www.itpacademy.pl/
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Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą 
konfiguracji usługi, np. można zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Pani/Pana 
aktywności na naszej www, https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl. 

 Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną 
obsługę Cookiesów w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 
zamieszczeniu Cookies na urządzeniu.  

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookiesów dostępne są w ustawieniach 
oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Może Pan/Pani w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce 
internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre 
funkcjonalności dostępne na naszej www jak tez zmniejszyć komfort użytkowania naszej www. 

W przypadku korzystania z różnych urządzeń do przeglądania naszej www (np. komputera, tabletu 
czy smartfona), powinien Pan/i upewnić się, że każda z przeglądarek na każdym z urządzeń jest 
odpowiednio dopasowana do Pana/i preferencji. 
 

Tu można dowiedzieć się jak wyłączyć Cookiesy: 

W przeglądarce Chrome 
W przeglądarce Firefox 
W przeglądarce Opera 
W przeglądarce Internet Explorer 
W przeglądarce Safari 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-10
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

