
POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

O czym jest ten dokument?   

Dokument ten obejmuje informacje dotyczące stosowania i wykorzystania plików cookies lub 
podobnych technologii. Dowiesz się z niego m.in.:   

1. Czym są pliki cookies,   
2. Jakie pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie Internetowym, 3. Dlaczego korzystamy z 

określonych plików cookies,   

4. Jak zmienić zasady korzystania z plików cookies.   
Pliki cookies przeważnie nie służą do zbierania informacji o konkretnej, możliwej do zidentyfikowania 
osobie. W niektórych przypadkach pozyskiwane przez nie informacje mogą jednak stanowić dane 
osobowe. Jeśli jesteś zainteresowany informacjami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych 
osobowych, zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności dostępną pod adresem 
https://www.esus-it.pl/Polityka-prywatnosci-cterms-pol-302.html.   

Czym są pliki cookies?   

Plik cookie (tzw. ciasteczko) to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze 
lub innym urządzeniu użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.  Plik cookie najczęściej zawiera:   

1. podstawowe informacje na temat strony internetowej, z której pochodzi,   
2. tzw. „długość życia” (TTL) pliku cookie, która decyduje o tym, jak długo ciasteczko pozostaje 

zapisane na urządzeniu,   

3. identyfikator – unikalny, automatycznie generowany numer służący do identyfikacji 
przeglądarki, z jakiej następuje połączenie z witryną internetową.   

Ze względu na długość życia ciasteczka istnieją pliki cookies sesyjne (session cookies) oraz stałe 
(persistent cookies). Pliki cookie sesyjne są przechowywane na urządzeniu przez krótszy czas: 
najczęściej do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki 
cookies mają ustalony określony czas przez który są przechowywane w pamięci urządzenia. Takie 
pliki są usuwane po upływie tego czasu. Możliwe jest także ich ręczne usunięcie poprzez skorzystanie 
z odpowiedniej opcji wykorzystywanej przeglądarki internetowej.   

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?   

Dzięki plikom cookies strona internetowa ma m.in. możliwość zapamiętania preferencji użytkownika, 
takich jak jego nazwa czy wybrany język. Pozwala to zaoszczędzić czas, bowiem podczas ponownych 
odwiedzin nie trzeba ponownie wprowadzać tych samych danych.   
Pliki cookies pozwalają również prowadzić anonimowe statystyki, które pozwalają ocenić w jaki 
sposób możemy usprawnić Sklep Internetowy.   

W naszym Sklepie Internetowym pliki cookies wykorzystywane są w celach:   

1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, czyli zapewnienia takich 
funkcji jak nawigacja w Sklepie Internetowym i dostęp do jego zabezpieczonych obszarów. 
Bez tych plików cookie Sklep Internetowy nie może funkcjonować prawidłowo. Te pliki 
cookies oznaczyliśmy jako Niezbędne,   

2. zapisania informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Sklepu Internetowego. Te 
pliki pozwalają osobom odwiedzającym zaoszczędzić czas – nie muszą bowiem ponownie 
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wprowadzać niektórych danych, jak np. dotyczących wyglądu Sklepu Internetowego. Te pliki 
cookies oznaczyliśmy jako Funkcjonalne,   

3. określenia sposobów zachowania osób odwiedzających Sklep Internetowy, co dotyczy 
zarówno osób zalogowanych jak też niezalogowanych. Pozwala nam to określić w jaki 
sposób możemy usprawnić funkcjonowanie Sklepu Internetowego. Te pliki cookies 
oznaczyliśmy jako Statystyczne,   

4. wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych osób, w 
szczególności odpowiadają ich preferencjom oraz potrzebom. Te pliki cookies oznaczyliśmy 
jako Marketingowe.   

Jakie pliki cookies wykorzystujemy?   

W ramach Sklepu Internetowego wykorzystujemy następujące pliki cookies:   
  

RODZAJ   NAZWA   DOMENA   PRZEZNACZE  
NIE   

TTL   

Niezbędne   __Secure-3PAPISID   Google.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

2 lata   

__Secure-1PAPISID   Google.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

2 lata   

__Secure-3PSID   Google.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

2 lata   



SAPISID   Google.pl   Ten plik cookie 
pozwala   

zapisywać   
preferencje   
użytkownika   

oraz pozostałe 
informacje o  
nim. Należą do 
nich w   
szczególności 
preferowany  
język, liczba   

zaprezentowany 
ch na stronie 

wyników   
wyszukiwania   
oraz decyzja  

dotycząca   
aktywacji lub   

braku aktywacji   
filtra   

SafeSearch 
firmy Google.   

2 lata   

 APISID   Google.pl   Ten plik cookie 
pozwala   

zapisywać   
preferencje   
użytkownika   

oraz pozostałe 
informacje o  
nim. Należą do 
nich w   

szczególności 
preferowany  
język, liczba   

2 lata   

  

      zaprezentowany 
ch na stronie 

wyników   
wyszukiwania   
oraz decyzja  

dotycząca   
aktywacji lub   

braku aktywacji   
filtra   

SafeSearch 
firmy Google.   

  



SSID   Google.pl   Ten plik cookie 
pozwala   

zapisywać   
preferencje   
użytkownika   

oraz pozostałe 
informacje o  
nim. Należą do 
nich w   
szczególności 
preferowany  
język, liczba   

zaprezentowany 
ch na stronie 

wyników   
wyszukiwania   
oraz decyzja  

dotycząca   
aktywacji lub   

braku aktywacji   
filtra   

SafeSearch 
firmy Google.   

2 lata   

 HSID   Google.pl   Ten plik cookie 
pozwala   

zapisywać   
preferencje   
użytkownika   

oraz pozostałe 
informacje o  
nim. Należą do 
nich w   
szczególności 
preferowany  
język, liczba   

zaprezentowany 
ch na stronie 

wyników   
wyszukiwania   
oraz decyzja 

dotycząca 
aktywacji lub   

2 lata   

  

      braku aktywacji   
filtra   

SafeSearch 
firmy Google.   

  



SID   Google.pl   Ten plik cookie 
pozwala   

zapisywać   
preferencje   
użytkownika   

oraz pozostałe 
informacje o  
nim. Należą do 
nich w   
szczególności 
preferowany  
język, liczba   

zaprezentowany 
ch na stronie 

wyników   
wyszukiwania   
oraz decyzja  

dotycząca   
aktywacji lub   

braku aktywacji   
filtra   

SafeSearch 
firmy Google.   

2 lata   

 CONSENT   Google.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

2 lata   

NID   Google.pl   Ten plik cookie 
pozwala   

zapisywać   
preferencje   
użytkownika   

oraz pozostałe 
informacje o  
nim. Należą do 
nich w   
szczególności 
preferowany  
język, liczba   

zaprezentowany 
ch na stronie 

wyników   
wyszukiwania   
oraz decyzja  

dotycząca   
aktywacji lub 

braku aktywacji   

2 lata   

  



      filtra   
SafeSearch 

firmy Google.   

  

SEARCH_SAMESITE   Google.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

2 lata   

1P_JAR   Google.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

2 lata   

OGPC   Google.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

2 lata   

__Secure-1PSID   Google.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

2 lata   

 filterHidden   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

1 rok   

fp_ccid   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

1 rok   

ssupp.visites   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

1 rok   

ssupp.vid   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

1 rok   



RSSID   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

1 rok   

REGID   www.esus-it.pl   
Obsługuje  

funkcje   

1 rok   

  

      techniczne  
witryny.   

  

CURRID   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

1 rok   

LANGID   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

1 rok   

__IAI_SRC   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

1 rok   

 samedayZipcode   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

1 rok   

__IAI_AC2   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

Kilka 
miesięc  

y   

basket_id   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

Kilka 
miesięc  

y   



page_counter   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

Kilka 
miesięc  

y   

ck_cook   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

Kilka 
miesięc  

y   

menu_1_produits_24h   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

Kilka 
miesięc  

y   

client   www.esus-it.pl   

Obsługuje  
funkcje   

Kilka 
miesięc  

y   

  

      techniczne  
witryny.   

  

_hjIncludedInSessionSample   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

Kilka 
miesięc  

y   

ordersDocuments   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

Plik 
sesyjny  

 applePayAvailability   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

Plik 
sesyjny  

payPalAvailability_EUR   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

Plik 
sesyjny  



payPalAvailability_PLN   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

Plik 
sesyjny  

toplayerwidgetcounter[41]   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

Plik 
sesyjny  

fp_sid   www.esus-it.pl   Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

Plik 
sesyjny  

REGID   esus-it.iai-  
shop.com   

Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

1 rok   

basket_id   esus-it.iai-  
shop.com   

Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

Kilka 
miesięc  

y   

client   esus-it.iai-  
shop.com   

Obsługuje  
funkcje   

Kilka 
miesięc  

y   

  
      techniczne  

witryny.   
  

ordersDocuments   esus-it.iai-  
shop.com   

Obsługuje funkcje   
techniczne 

witryny.   

Plik 
sesyjny  

Funkcjonaln 
e   

optimizelyEndUserId   .trustedshops.c 
om   

Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

1 rok   



optimiselyBuckets   .trustedshops.c 
om   

Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

1 rok   

optimizelySegments   .trustedshops.c 
om   

Obsługuje 
funkcje   

techniczne 
witryny.   

1 rok   

Statystyczn 
e   

_ga   .esus-it.pl   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i   
ich aktywności 

na stronie   
internetowej do 

celów   
analitycznych i 
raportowania.   

2 lata   

_gat_gtag_UA_*   .esus-it.pl   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i   
ich aktywności 

na stronie   
internetowej do 

celów   
analitycznych i 
raportowania.   

Plik 
sesyjny  

sb   .facebook.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach 
i ich 
aktywności na 
stronie.   

2 lata   

datr   .facebook.com   Gromadzi 
informacje o 
użytkownikach 
i  

2 lata   

  

  
      ich aktywności 

na stronie.   
  



 _fbp   .facebook.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

1 rok   

wd   .facebook.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

Kilka dni   

locale   .facebook.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

Kilka dni   

usida   .facebook.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

Plik 
sesyjny  

_ga_7ZMFCGB4PR   .iai-shop.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

2 lata   

_ga   .iai-shop.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.  

umożliwia   
rejestrowanie 

wizyt i  
odwiedzających.  

2 lata   



_gid   .iai-shop.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.  

umożliwia   
rejestrowanie 

wizyt i  
odwiedzających.  

Kilka 
miesięc  

y   

  
 

Marketingo 
we   

_ga   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.  

umożliwia   
rejestrowanie 

wizyt i  
odwiedzających.  

1 rok   

_uetvid   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

1 rok   

ajs_user_id   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

1 rok   

_hjKB   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

1 rok   

_hjSessionUser_14   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

1 rok   



OptanonConsent   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

1 rok   

_scid   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

1 rok   

 __zlcmid   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

1 rok   

  
  _hjid   .hotjar.com   Gromadzi 

informacje o   
użytkownikach i 
ich aktywności   

na stronie. służy 
do utrwalania 
identyfikatora  
użytkownika,  

unikalnego dla 
konkretnej 
witryny w   
przeglądarce.   

Gwarantuje 
przypisanie tego 

samego   
identyfikatora  
użytkownikowi 
podczas   

kolejnych wizyt.   

1 rok   

OptanonAlertBoxClosed   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

1 rok   



_BEAMER_FIRST_VISIT_zeKLgqli1798  
6   

.hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

1 rok   

_BEAMER_USER_ID_zeKLgqli17986   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

1 rok   

_BEAMER_DATE_zeKLgqli17986   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

1 rok   

 _BEAMER_LAST_UPDATE_zeKLgqli17  
986   

.hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

1 rok   

_fbp   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o 
użytkownikach i   

1 rok   

  
      ich aktywności na 

stronie.   
  

in_new_website_experiment   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

1 rok   

_gcl_aw   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

1 rok   



_gac_UA-51401671-1   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

1 rok   

_gid   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.  

Umożliwia  
rejestrowanie 

wizyt i  
odwiedzających.  

1 rok   

_hjptid   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach i 
ich aktywności 
na stronie.   

1 rok   

 XDOMAIN-LOGGED-IN   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach 
i ich 
aktywności na 
stronie.   

1 rok   

_BEAMER_LAST_POST_SHOWN_zeK  
Lgqli1   

.hotjar.com   Gromadzi 
informacje o   

użytkownikach 
i ich 
aktywności na 
stronie.   

1 rok   

7986   .hotjar.com   Gromadzi 
informacje o 
użytkownikach 
i  

1 rok   

  

      ich aktywności 
na stronie.   

  



OTZ   www.google.pl   Google 
wykorzystuje 
pliki cookie,   
takie jak pliki   

cookie OTZ, aby 
zoptymalizować  

dodatki, takie 
jak   

wyszukiwanie 
Google.   

1 
miesiąc  

  

OTZ   www.google.co 
m   

Google 
wykorzystuje 
pliki cookie,   
takie jak pliki   

cookie OTZ, aby 
zoptymalizować  

dodatki, takie 
jak   

wyszukiwanie 
Google.   

1 
miesiąc  

  

Google Analytics  Korzystamy z Google Analitycs, przy 
pomocy którego zbierane są anonimowe informacje o wizytach na naszej stronie, np. podstrony, 
które użytkownicy wyświetlili, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy podstronami. Dzięki 
tym informacjom tworzone są anonimowe statystyki dotyczące funkcjonowania naszej strony oraz 
możliwa jest analiza aktywności użytkowników na naszej stronie po to, aby jak najlepiej dostosować 
naszą ofertę i stronę do potrzeb użytkowników i odbiorców.   

Jakie są podstawy stosowania plików cookies   

Podstawę dla stosowania plików cookies oraz podobnych im technologii, a także przetwarzania 
pozyskanych przez nie informacji stanowi prawnie uzasadniony interes właściciela Sklepu 
Internetowego tj.  ESUS IT sp. z o. o. ( dawniej ESUS IT ALEKSANDRA DROBIŃSKA), wpisaną 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP: 8522690002, 
REGON: 524134686, ul. Somosierry 30A, 71-181 Szczecin (w przypadku cookies niezbędnych) 
albo zgoda użytkownika (dla pozostałych plików cookies).   

Jak zarządzać plikami cookies?   

Plikami cookie można swobodnie zarządzać i można je usuwać. Użytkownik może samodzielnie i w 

każdym czasie cofnąć swoją zgodę wobec stosowania plików cookies na urządzeniu. W tym celu 

użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące przechowania plików cookies za pomocą przeglądarki 

internetowej lub za pomocą opcji dostępnej w Sklepie Internetowym pod przyciskiem.  Usuwanie 

wszystkich plików cookies   

Odpowiednie ustawienia przeglądarki umożliwiają usunięcie wszystkich (nie tylko pochodzących z 
tego Sklepu Internetowego) plików cookies. Najczęściej jest to możliwe przy jednoczesnym usuwaniu 
historii przeglądania. Należy jednak pamiętać, że usuwając wszystkie pliki cookies można stracić 



istotne dane związane z przeglądanymi stronami, np. preferencje językowe czy dane logowania.  
Zarządzanie plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron   

Informacje o zarządzaniu plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron można znaleźć w 

ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce.  Blokowanie plików 

cookie   

Większość przeglądarek umożliwia wyświetlanie treści stron przy jednoczesnym blokowaniu 
wszystkich plików cookies. Jednak takie ustawienia mogą skutkować nieprawidłowym działaniem 
niektórych stron, uniemożliwiając np. logowanie do Sklepu Internetowego czy wybranie produktu.   

   


