
 

 

 

Polityka plików cookie (ciasteczek) 

Przedmiot niniejszego document stanowią pliki cookie  stosowane przez strony 
internetowe witryny www.abcasigurari.pl,  której posiadaczem jest spółka  ABC 
Asigurari Reasigurari SA. 

1. Znaczenie ciasteczek dla Was: 

Ulepszanie Waszych doświadczeń na naszej stronie internetowej, to jest główna 
przyczyna, dlaczego stosujemy ciasteczka.   

Akceptowanie wszystkiech ciasteczek naszego serwisu  znacznie podnosi jakość 
wyświetlanych treści. Bez plików cookie części naszej witryny nie będą dostępne. 
Pliki cookie pozwalają nam zapamiętać Wasze ustawienia i preferencje. Ułatwia to 
dostosowywanie treści dostępnych dla użytkownika za każdym razem, gdy wracacie 
do witryny. Zaakceptowanie ciasteczek  znacząco ułatwia znalezienie informacji, 
których poszukujecie. Poprzez ciasteczka możemy liczyć odwiedzających. Dzięki 
temu możemy generować raporty statystyczne na temat wykorzystania naszej 
witryny. Korzystamy z informacji uzyskanych przy pomocy ciasteczek  w celu 
poprawy i optymalizacji zawartości strony internetowej. 

2. Pliki cookie. Czym są i do czego służą?    

Plik cookie (ciasteczka)  to mały plik dostarczany przez serwer WWW do 
przeglądarki internetowej (np. Firefox, Chrome, Edge, Safari, Opera, Internet 
Explorer itp.), który ma być przechowywany w pamięci ulotnej i / lub nieulotnej 
pamięci komputera, telefonu, tabletu lub innego sprzętu użytkownika, z którego 
uzyskuje się dostęp do strony internetowej. Plik cookie nie zawiera wirusów, 
oprogramowania szpiegującego ani złośliwego oprogramowania. Pliki cookie nie 
zawierają kodu, który można wykonać lub wykonać samodzielnie na terminalach. 
Pliki cookie są wszędzie. Jeśli chcecie przeglądać Internet, większość stron korzysta 
z plików cookie. 

 Za pomocą plików cookie można zidentyfikować terminal użytkownika, rodzaj 
używanej przeglądarki internetowej, ustawienia przeglądarki związane z plikami 
cookie (typu Do Not Track) i inne informacje, takie jak adres IP (jeśli dotyczy), strefę 
i kraj, z którego uzyskano dostęp do treści, częstotliwości dostępu i innych. 

Celem wykorzystania tych informacji zebranych za pomocą plików cookie jest 
przedstawienie treści w odpowiedni sposób, dostosowany do preferencji 
użytkownika (język, format itp.) Oraz zapamiętywanie opcji użytkownika za każdym 
razem, gdy wraca do witryny. Jednocześnie  pliki cookie mogą być wykorzystywane 
do tworzenia statystyk oraz do  wyświetlania  treści reklamowej interesującej dla 
użytkownika. 

Z uwagi na ich konieczności pliki cookie można dzielić na dwie kategorie: 
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ciasteczka istotne i niestotne. 

• Najważniejsze są pliki cookie, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie 
strony internetowej,bez których  strona nie może działać prawidłowo. Te 
ciasteczka muszą być akceptowane przez użytkowników, aby móc  
przeglądać www.abcasigurari.pl i wszystkie powiązane strony i poddomeny. 

• Nieistotne ciasteczka to pliki cookie, które znacznie ułatwiają 
funkcjonowanie  i optymalizowanie zawartości witryny poprzez przetwarzanie 
i dostosowywanie informacji pod użytkownika. Te pliki cookie nie są 
absolutnie niezbędne dla funkcjonalności strony. 

Pliki cookie można kategoryzować na różne sposoby w zależności od ich 
pochodzenia. Na przykład:  

• Ciasteczko  First party (pierwszej strony), to cookie generowane i stosowane 
jedynie przez odwiedzaną witrynę. Najcześciej są to istotne pliki.   

• Pliki cookie  Third party /stron trzecich to pliki cookie pochodzące spoza 
witryny, których informacji nie możemy kontrolować. Najczęściej takie pliki 
cookie są nieistotne. Przykładem pliku cookie stron trzecich jest plik cookie 
Google Analytics. Dane gromadzone za pomocą takich plików cookie oraz cel, 
w jakim dane te mogą być wykorzystywane, nie są kontrolowane przez 
witrynę. Tutaj można zapoznać się z Polityką prywatności Google Analytics 

W zależności od czasu ważności, pliki cookie mogą być: 

• Pliki cookie sesji - pliki cookie, które są krótkotrwałe, wygasają po 
zamknięciu przeglądark 

• Stałe pliki cookie to pliki, które pozostają przechowywane na terminalu przez 
dłuższy (ale nie nieokreślony) okres. Wygasają automatycznie, gdy osiągną 
limit czasu przydatności lub mogą być  ręcznie usuwane. 

W zależności od celu, w jakim są stosowane, pliki cookie są:  

• Konieczne dla funkcjonalności witryny - pliki cookie, bez których nie można 
poruszać się po witrynie. Między innymi zapewniają bezpieczeństwo i 
integralność Waszej sesji. 

• Do zapamiętywania preferencji - pliki cookie, za pomocą których 
zapamiętywane  są Wasz język, region itp. Są one również stosowane do 
pełnych funkcji automatycznych, na przykład do uzupełniania danych 
użytkownika po powrocie na stronę. 

• Statystyczne - pliki cookie, które zbierają anonimowe dane zazwyczaj 
używane do optymalizacji witryny i treści. 

• Marketingowe -  to pliki cookie, które służą do identyfikacji użytkowników 
podczas poruszania się na różnych stronach. Są przemyślane tak, aby 
dostarczać odpowiednią reklamę każdemu użytkownikowi, w zależności od 
jego wcześniejszych preferencji 

3. Jakie rodzaje plików cookie wykorzystujemy 

Ta strona internetowa używa zarówno plików cookie sesji, jak i trwałych plików 



 

 

cookie. 

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie first party (pierwszej strony). 

4. Pliki cookie wykorzystywane przez naszą stronę internetową 

Podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny można wejść w kontakt  z różnymi 
plikami cookie w zależności od ustawień w przeglądarce. 

Poniższa tabela pokazuje pliki cookie, znaczniki i inne podobne urządzenia 
używane przez tę witrynę internetową, wraz z informacjami o celu i czasie trwania 
każdego z nich. 

Nazwa pliku cookie Cel/Rodzaj Sesja/Trwały Cel pliku cookie
  

PHPSESSID Funkcjonalny / 
Istotny  

Sesja/First 
Party 
(Pierwsza 
Strona) 

Generuje unikalny 
identyfikator, 
który śledzi 
użytkownika 
podczas zmiany 
stron. 

@@History/@@scroll|# 
(beatSessionId, 
beatSessionTs, 
fedops.logger.sessionId) 

Statystyczny / 

Nieistotny 

Trawały/First 
Party 
(Pierwsza 
Strona) 

Śledzi powrót 
użytkownika do  
strony 

AppKey 
Niesklasyfikowany/ 

Nieistotny 

Sesja /Third 
Party 
(Pierwsza 
Strona) 

Cookie od  
b5.caspio.com 
Śledzi powrót 
użytkownika do  
strony 

AWSALB 
Niesklasyfikowany/ 

Nieistotny 

Trwały (6 dni)/ 
Third Party 
(Trzecia 
Strona) 

Cookie 
pochodzący od  
b5.caspio.com o 
funkcji… 

cbParamList 
Niesklasyfikowany/ 

Nieistotny 

Sesja /Third 
Party 
(Pierwsza 
Strona) 

Cookie sesji – 
bezpieczeństwo  

hs 
Niesklasyfikowany/ 

Nieistotny 

Sesja /Third 
Party 
(Pierwsza 
Strona) 

Cookie sesji – 
bezpieczeństwo 



 

 

svSession 
Niesklasyfikowany/ 

Nieistotny 

Trwały (2 lata) 
/First Party 
(Pierwsza 
Strona) 

Łączy stronę 
internetową z 
wix.com 

XSRF-TOKEN 
Niesklasyfikowany/ 

Nieistotny 

Sesja/First 
Party 
(Pierwsza 
Strona) 

Cookie sesji – 
bezpieczeństwo 

Ta tabela informacji może zostać zaktualizowana, w miarę jak  zmienia się oferta 
usług oferowanych na tej stronie. Jednak tablica informacyjna może tymczasowo 
nie zawierać pliku cookie, znacznika lub podobnego urządzenia, w wyniku 
aktualizacji. 

5. Sposób usuwania  plików cookie 

Macie do dyspozycji  kilka metod rezygnacji (opt out), w tym: 

• Możecie zmienić w Waszej przeglądarce ustawienia dotyczące zarządzania 
plikami cookie, ograniczając w ten sposób stosowanie przyszłych plików 
cookie na każdej stronie z osobna 

• Możecie usuwać wszystkie pliki cookie nagromadzone przez Waszą 
przeglądarkę 

• Możecie  selektywnie usuwać pliki cookie przechowywane przez Waszą 
przeglądarkę internetową. 

• Możecie zainstalować wtyczkę  do zarządzania plikami cookie w swojej 
przeglądarce (w zależności od przeglądarki, dostępnych jest kilka opcji) 

Można ograniczyć lub usunąć pliki cookie w Waszej  przeglądarce internetowej, w 
zależności od używanej przeglądarki, wykonując następujące kroki. 

  Możecie również całkowicie zrezygnować z śledzenia  trzeciej strony  
dokonywanego  za pośrednictwem Google Analytics za pomocą tej wtyczki. 

 6. Zalecenia 

 Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w bezpiecznym korzystaniu z plików 
cookie przy ich akceptowaniu: 

• Dostosujcie ustawienia przeglądarki do plików cookie, aby odzwierciedlały 
komfortowy dla Was  poziom bezpieczeństwa  korzystywania z plików cookie 

• Jeśli udostępniacie  komputer innym osobom, możecie  rozważyć ustawienie 
przeglądarki tak, aby usuwać poszczególne dane przeglądania przy każdym 
zamknięciu przeglądarki. Jest to sposób uzyskiwania dostępu do witryn, 
które umieszczają pliki cookie oraz usuwania wszelkich informacji 
związanych z przeglądaniem   po zamknięciu sesji. 

• Zainstalujcie i stale aktualizujcie aplikacje antywirusowe i antyszpiegowskie. 



 

 

Wiele aplikacji do wykrywania i zapobiegania programom szpiegującym 
obejmuje wykrywanie ataków na witryny. Zapobiega to dostępowi 
przeglądarki do stron internetowych, które mogą wykorzystywać luki w 
bezpieczeństwie przeglądarek lub pobierać niebezpieczne oprogramowanie. 

• Upewnijcie się, że Wasza przeglądarka jest zawsze aktualizowana. Wiele 
ataków za pośrednictwem plików cookie jest dokonywanych poprzez 
wykorzystanie słabych stron starych wersji przeglądarek 

• Uwaga! wyłączenie i odmawianie przyjmowania plików cookie może 
spowodować, że niektóre witryny będą niewykonalne lub trudne do 
odwiedzenia i użytkowania. Jednocześnie, odmowa przyjęcia plików cookie 
nie oznacza, że nie będzieciejuż otrzymywać / oglądać reklam online. 

• Wszystkie nowoczesne przeglądarki oferują możliwość zmiany ustawień 
plików cookie. Ustawienia te zwykle znajdują się w menu "Opcje" lub 
"Preferencje" Waszej przeglądarki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


