
POLITYKA COOKIES 
Inter Europol S.A. 

 
 

Wstęp 
 

"Inter Europol", "My", "Spółka" odnosi się do INTER EUROPOL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą 
w Markach przy ul. Słonecznej 22 (kod pocztowy: 05-270), wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000674460; NIP: 5260301089 i kapitale zakładowym w kwocie 100 000,00 zł oraz kapitale 
wpłaconym w kwocie 100 000,00 zł, numer rejestrowy BDO 000017332. 
 
W celu zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej 
(https://www.intereuropol.pl/) oraz zapewnienia najlepszych doświadczeń odwiedzającym naszą 
stronę, umieszczamy na Państwa urządzeniu małe pliki danych zwane cookies. Niniejszy 
dokument dostarcza informacji o plikach cookie i sposobie ich wykorzystania na naszej stronie 
internetowej. 
 

Czym jest plik cookie? 
 

Plik cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu 
przenośnym podczas wizyty na stronie. Pliki cookie są następnie wysyłane z powrotem do 
pierwotnej strony internetowej przy każdej kolejnej wizycie lub do innej strony internetowej, która 
rozpoznaje ten plik cookie, w celu stworzenia zapisu aktywności użytkownika w Internecie. Pliki 
cookie na tej stronie mogą być dostarczane bezpośrednio przez Inter Europol (ustawionym przez 
stronę Inter Europol) lub strony trzeciej (ustawionej przez inną stronę) i mogą być również 
ustawione w połączeniu z wiadomościami e-mail otrzymywanymi od nas. 
 

Rodzaje plików cookie 
 
Cookies “strony pierwszej” i “strony trzeciej”. To, czy plik cookie jest “strony pierwszej” czy 
strony trzeciej odnosi się do domeny umieszczającej plik cookie. Cookies pierwszej strony to 
te ustawione przez stronę internetową, która w danym momencie jest odwiedzana przez 
użytkownika (np. pliki cookie umieszczone przez www.intereuropol.pl). 
  
Cookies strony trzeciej są ustawiane przez domenę inną niż www.intereuropol.pl. Jeżeli 
użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, a inny podmiot umieszcza plik cookie na 
urządzeniu użytkownika za pośrednictwem tej strony, jest to plik cookie strony trzeciej. 
  
Trwałe cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w pliku cookie. Są 
one aktywowane za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową. 
  



Sesyjne cookies umożliwiają operatorom witryn internetowych łączenie działań użytkownika 
podczas sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki rozpoczyna się, gdy użytkownik otwiera okno 
przeglądarki, a kończy, gdy zamyka okno przeglądarki. Sesyjne pliki cookie są tworzone 
tymczasowo. Po zamknięciu przeglądarki wszystkie sesyjne pliki cookie są usuwane. 

 
Jakie pliki cookies umieszczamy na Twoim urządzeniu? 

 
Ciasteczka są szeroko stosowane w celu usprawnienia pracy stron internetowych, jak również w 
celu dostarczenia informacji właścicielom strony. Poniższa tabela wyjaśnia jakich plików cookie 
używamy i dlaczego. 
 

1. Niezbędne 
cookies 

Te pliki cookie są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po naszej stronie 
internetowej i zapewnienia dostępu do takich funkcji, jak formularze subskrypcji online, 
formularze kwestionariuszy online, zasoby tylko dla użytkowników posiadających konto i inne 
bezpieczne obszary strony. Te pliki cookie nie gromadzą informacji do celów marketingowych i 
nie zapamiętują ani nie śledzą użytkownika na innych stronach internetowych. Ta kategoria 
plików cookie nie może być wyłączona. Ściśle niezbędne pliki cookie nie wymagają zgody 
użytkownika. 

Cookie Nazwa Cel Wygaśnięci
e 

Źródło / strona 
trzecia 

WordPress.org. 
 

wordpress_test_cook
ie 
 

Plik cookie służący do 
testowania, czy przeglądarka 
akceptuje ciasteczka 
 

Sesja 
 

www.intereuropol.pl 
 

WPML 
 

_icl_current_languag
e 
 

Plik cookie służący do 
przechowywania ustawień 
językowych 
 

2 dni www.intereuropo.pl 
 

Timber EvObIgL-Rd 
 

Plik cookie służący do wyboru 
układu strony 
 

2 dni www.intereuropol.pl 
 

Cerber Security 
& Anti Spam 
 

cerber_groove_x_zw
5noGCvbL3cimu2yq
F9KRsWA 
 

Plik cookie służący do 
zapewnienia ochrony przed 
hakerami 

14 dni www.intereuropol.pl 
 



Cerber Security 
& Anti Spam 
 

cerber_groove 
 

Plik cookie służący do 
zapewnienia ochrony przed 
hakerami 

14 dni www.intereuropol.pl 
 

 
AkisMet 
AntySpam 
 
 

 
PEpLvMmhIW 
 

 
Plik cookie służący do 
zabezpieczenia 
antyspamowego formularza 
kontaktowego 
 

 
2 dni 
 

 
www.intereuropol.pl 

 

2. Analityczne 
cookies 

Korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google, Inc. 
("Google"). Google Analytics korzysta z plików cookie, które pomagają nam analizować sposób, 
w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Google otrzymuje informacje, że użytkownik wywołał 
odpowiednią stronę naszej witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z 
witryny przez użytkownika będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w 
Stanach Zjednoczonych. Adresy IP są anonimizowane w Google Analytics, a anonimowe dane 
są przekazywane i przechowywane przez Google. Google może również przekazywać te 
informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie 
przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google będzie korzystało z tych informacji w 
naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów 
dotyczących aktywności na stronie internetowej dla nas oraz świadczenia nam innych usług 
związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu. 

 Cookie Nazwa Cel Wygaśnięcie Źródło / strona 
trzecia 

Google Search 
Console  

_ga 
 

Plik cookie Google Analytics służący 
do wyróżniania użytkowników na 
stronie internetowej w celu 
generowania informacji 
statystycznych na temat korzystania 
przez nich z witryny. 
  
Informacje dotyczące prywatności 
plików cookie Google Analytics 
dostępne są tutaj: 
https://support.google.com/ 
analityk/odpowiedź/6004245. 
  
Aby zrezygnować z bycia śledzonym 
przez Google Analytics na wszystkich 
stronach internetowych, odwiedź 
http://tools.google.com/dlpage/gaopto
ut. 

2 dni Google LLC 



Google Search 
Console 

_gid 
 

Plik cookie służący do wyróżniania 
użytkowników na stronie internetowej 
w celu generowania informacji 
statystycznych na temat korzystania 
przez nich z witryny 

2 dni  Google LLC 

Google Tag 
Manager 

_gat_gtag_UA
_*_1 

Plik cookie jest używany do śledzenia 
konwersji oraz ograniczania 
prędkości żądania 

Po sesji Google LLC 

 
 

3. Cookies mediów 
społecznościowych 

Te pliki cookie pozwalają na dzielenie się tym, co robiłeś na stronie internetowej w mediach 
społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn i Twitter. Te pliki cookie nie znajdują się 
pod naszą kontrolą. Interakcje z tymi funkcjami są regulowane przez politykę prywatności 
witryny, która je udostępnia. 

Cookie Nazwa Cel Wygaśnięcie Źródło / strona 
trzecia 

Facebook _fbp Ten plik cookie jest ustawiany 
przez Facebooka w celu 
wyświetlania reklam na 
Facebooku lub w sieci 
reklamowej facebooka, 
użytkownikom, którzy 
wcześniej odwiedzili naszą 
witrynę. 

90 dni Facebook 

 
 

Jak można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie? 
 

W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, klikając na 
[odniesienie do funkcji zarządzania plikami cookie na stronie internetowej]. Możesz ustawić 
dostępne suwaki na "Włącz" lub "Wyłącz", a następnie kliknąć na "Zapisz i zamknij". Być może 
konieczne będzie odświeżenie strony, aby Twoje ustawienia zaczęły obowiązywać. 
  
Większość przeglądarek internetowych umożliwia pewną kontrolę nad większością plików cookie 
poprzez ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej o tym, jak zarządzać plikami cookie w 
popularnych przeglądarkach: 

● Google Chrome 
● Mozilla Firefox 
● Microsoft Internet Explorer 
● Microsoft Edge 



● Apple Safari 
● Opera 

 
Aby znaleźć informacje dotyczące innych przeglądarek, odwiedź stronę internetową wydawcy 
przeglądarki. 


