
 

Załącznik nr 2 
do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług 

 
  

 

Polityka Cookies i inne technologie 

  
 

§ 1 Postanowienia Ogólne 
  
1.   Niniejsza Ogólna Polityka Cookies (Dalej: „Polityka Cookies”) stanowi załącznik numer 

2 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług (Dalej: Ogólny Regulamin), którego 
pełna i aktualna treść znajduje się pod adresem: fotofujifilm.pl/regulaminy Pojęcia 
użyte w niniejszej Ogólnej Polityce Cookies należy w pierwszej kolejności rozumieć tak 
jak przyjęto to w Ogólnym Regulaminie lub w jego załącznikach w tym w 
Szczegółowym Regulaminie, a gdyby w Ogólnym Regulaminie lub jego załącznikach 
w tym Szczegółowym Regulaminie, Ogólnej Polityce Prywatności nie przewidziano 
odpowiedniej definicji należy zastosować znaczenie przyjęte w przepisach 
obowiązującego prawa, a następnie znaczenie zwyczajowe. Niniejsza Polityka Cookies 
konkretyzuje ogólne postanowienia załącznika numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. 
Ogólnej Polityka Prywatności, dotyczące cookies stosowanych na Stronie 
Internetowej prowadzonej przez Usługodawcę. Treść ww. dokumentów znajduje się 
pod adresem: fotofujifilm.pl/regulaminy 

2. Niniejsza Polityka Cookies obowiązuje począwszy od dnia 1 czerwca 2020 r., aż do 
odwołania. 

3.    Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, przyjmuje się, że Użytkownik  
zaakceptował postanowienia niniejszej Polityki Cookies jeżeli rozpoczął korzystanie z 
usług świadczonych w ramach Strony Internetowej przy czym nie jest wymagane 
potwierdzanie tego faktu w formie pisemnej. Postanowienia § 1 ust. 3 Ogólnej Polityki 
Prywatności stosuje się odpowiednio.  

4.   Szczegółowa dane Usługodawcy oraz świadczonych Usług stanowi załącznik numer 
4 do Ogólnego Regulaminu i dostępna jest pod adresem: fotofujifilm.pl/regulaminy 

 
§ 2 Postanowienia Szczegółowe dot. Cookies. 

 
1. Na Stronie Internetowej prowadzonej przez Usługodawcę stosowane są pliki cookies: 

              a) stałe o typie: 

-   Działanie, Optymalizacja, Wydajność, Efektywność, 

-   Preferencje, Funkcjonalność, Obsługa, 
- Autoryzacja, Uwierzytelnienie, 
-            Bezpieczeństwo, Poufność, 
-   Reklama, Marketing, 
-            Analiza, Statystyka. 

             b) sesyjne o typie: 
-    Utrwalenie Informacji. 
 

Usługodawca wskazuje w szczególności, iż  
 

- PHPSESSID to Pliki cookie generowane przez aplikacje oparte na języku PHP. 
Jest to identyfikator ogólnego przeznaczenia używany do utrzymywania 
zmiennych sesji użytkownika. Zwykle jest to liczba generowana losowo, 



 

sposób użycia może być specyficzny dla witryny, ale dobrym przykładem jest 
utrzymanie statusu zalogowanego użytkownika między stronami. 

- OptanonAlertBoxClosed to plik cookie ustawiany przez strony internetowe 
korzystające z niektórych wersji rozwiązania zgodności z prawem plików 
cookie firmy OneTrust. Jest on tworzony po tym, jak odwiedzający zobaczą 
informację o pliku cookie, a w niektórych przypadkach tylko wtedy, gdy 
aktywnie zamkną powiadomienie. Pozwala to stronie internetowej nie 
wyświetlać wiadomości więcej niż jeden raz użytkownikowi. 

- OptanonConsent to plik cookie ustawiany w celu zgodności plików cookie 
dot. rozwiązań firmy OneTrust. Przechowuje informacje o kategoriach plików 
cookie wykorzystywanych przez witrynę oraz o tym, czy odwiedzający wyrazili 
lub wycofali zgodę na korzystanie z każdej kategorii. Dzięki temu właściciele 
witryn mogą zapobiec zapisywaniu i wykorzystywaniu plików cookie każdej 
kategorii w przeglądarce użytkownika, gdy uprzednio nie została wyrażona 
zgoda. Plik cookie ma okres użytkowania wynoszący jeden rok, dzięki czemu 
powracający odwiedzający stronę będą mieli zapamiętane preferencje.  

- fe_typo_user to plik cookies powiązany z systemem zarządzania treścią 
internetową Typo3. Jest generalnie używany jako identyfikator sesji 
użytkownika, aby umożliwić przechowywanie preferencji użytkownika, ale w 
wielu przypadkach może nie być tak naprawdę potrzebny, ponieważ można 
go ustawić domyślnie przez platformę, chociaż administrator witryny można 
temu zapobiec. W większości przypadków jest on ustawiony na zniszczenie 
pod koniec sesji przeglądarki. Zawiera on losowy identyfikator, a nie 
konkretne dane użytkownika. Czas trwania, co do zasady jedna sesja.  

-  

- _fbp jest to plik cookies używany przez Facebooka do dostarczania szeregu 
produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od 
zewnętrznych reklamodawców. Czas trwania: 90 dni. Host: ….  

- _gat_Tracker3  jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami- 
google analytics cookies. Czas trwania: kilka sekund.  

- _gat_Tracker2  jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami- 
google analytics cookies,  Czas trwania: kilka sekund.  

- _gat_Tracker4  jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami- 
google analytics cookies,  Czas trwania: kilka sekund.  

- _gat_Tracker5  jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami- 
google analytics cookies,  Czas trwania: kilka sekund.  

- _gat_gtag_  jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami- 
google analytics cookies, Czas trwania: kilka sekund.  

- _gid - Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics. 
Wygląda na to, że jest to nowy plik cookie i od wiosny 2017 r. żadne informacje 
nie są dostępne w Google. Wygląda na to, że przechowuje i aktualizuje on 
unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony. Czas trwania: 1 dzień.  

- _utmt - Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Zgodnie z ich 
dokumentacją jest on wykorzystywany do ograniczania szybkości wysyłania 
zapytań do serwisu - ograniczając zbieranie danych na stronach o dużym 
ruchu. Wygasa on po 10 minutach. 

- _utmv - Jest to opcjonalny dodatkowy plik cookie ustawiany przez usługę 
Google Analytics, który umożliwia właścicielom stron internetowych 
śledzenie zachowania użytkowników i pomiar wydajności strony. Ten plik 
cookie jest używany, gdy właściciele strony internetowej tworzą własne 
zmienne na poziomie użytkownika, aby dostosować to, co może być 
mierzone. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są 
wysyłane do Google Analytics. Jego domyślny czas życia wynosi dwa lata, 



 

choć właściciele stron mogą go dostosować do własnych potrzeb. Czas 
trwania: kilka sekund. 

- _gat - Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Zgodnie z ich 
dokumentacją jest on wykorzystywany do ograniczania szybkości wysyłania 
zapytań do serwisu - ograniczając zbieranie danych na stronach o dużym 
ruchu. Wygasa on po 10 minutach.  

- _utmz - Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawianych przez 
serwis Google Analytics, który umożliwia właścicielom stron internetowych 
śledzenie zachowań użytkowników mierzących wydajność strony. Ten plik 
cookie identyfikuje źródło ruchu na stronie - dzięki temu Google Analytics 
może powiedzieć właścicielom strony, skąd przyszli odwiedzający po wejściu 
na stronę. Plik cookie trwa 6 miesięcy i jest aktualizowany za każdym razem, 
gdy dane są wysyłane do Google Analytics. 

- __utmc - Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawianych przez 
serwis Google Analytics, który umożliwia właścicielom stron internetowych 
śledzenie zachowań użytkowników i mierzenie wydajności strony. Nie jest on 
używany na większości stron, ale jest ustawiony tak, aby umożliwić 
interoperacyjność ze starszą wersją kodu Google Analytics znaną jako Urchin. 
W tej starszej wersji był on używany w połączeniu z plikiem cookie __utmb w 
celu identyfikacji nowych sesji/wizyt powracających użytkowników. W 
przypadku korzystania z Google Analytics jest to zawsze sesyjny plik cookie, 
który jest niszczony, gdy użytkownik zamyka swoją przeglądarkę. Jeśli jest on 
zakwalifikowany jako Trwały plik cookie prawdopodobnie inna technologia 
przygotowała ustawienia tego pliku cookie. Czas trwania: sesja. 

- _utma - Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawianych przez 
serwis Google Analytics, który umożliwia właścicielom stron internetowych 
śledzenie zachowań użytkowników i mierzenie wydajności strony.Ten plik 
cookie trwa domyślnie 2 lata i rozróżnia użytkowników od sesji. Służył on do 
obliczania nowych i powracających statystyk odwiedzających. Plik cookie jest 
aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics. 
Żywotność pliku cookie może być dostosowywana przez właścicieli stron 
internetowych. Czas trwania: 2 lata.  

- _ga - Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics - jest 
to znacząca aktualizacja częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten 
plik cookie jest używany do odróżnienia unikalnych użytkowników poprzez 
przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. 
Jest on uwzględniany w każdym zapytaniu o stronę w witrynie i używany do 
obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii dla raportów 
analitycznych witryn. Domyślnie wygasa on po 2 latach, choć może być 
dostosowywany przez właścicieli stron internetowych. Czas trwania: 2 lata.  

- _utmb - Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawianych przez 
serwis Google Analytics, który umożliwia właścicielom stron internetowych 
śledzenie zachowań użytkowników i mierzenie wydajności strony. Ten plik 
cookie określa nowe sesje i wizyty i wygasa po 30 minutach. Plik cookie jest 
aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics. 
Każda aktywność użytkownika w ciągu 30 minut będzie liczona jako 
pojedyncza wizyta, nawet jeśli użytkownik opuści stronę, a następnie do niej 
powróci. Powrót po 30 minutach będzie liczony jako nowa wizyta, ale 
powracający użytkownik. Czas trwania: 30 minut.  

- _mkto_trk - Ten plik cookie jest powiązany z usługą marketingu e-mail 
świadczoną przez Marketo. Plik ten pozwala na powiązanie zachowania 
użytkownika z odbiorcą kampanii email marketingowej, w celu pomiaru jej 
efektywności. 



 

- lissc jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami Ta domena 
jest własnością LinkedIn, platformy sieci biznesowych. Zwykle działa jako 
host zewnętrzny, w którym właściciele witryn umieścili jeden ze swoich 
przycisków udostępniania treści na swoich stronach, chociaż jego treść i 
usługi mogą być osadzone na inne sposoby. Mimo że takie przyciski 
zwiększają funkcjonalność witryny, na której się znajdują, pliki cookie są 
ustawiane bez względu na to, czy użytkownik ma aktywny profil Linkedin, czy 
zgadza się na jego warunki. Z tego powodu jest klasyfikowany jako przede 
wszystkim domena śledząca / kierująca. (cookies zewnętrzne). Czas trwania: 
1 rok. Host: www.linkedin.com 

- lang jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami Ta domena 
jest własnością LinkedIn, platformy sieci biznesowych. Zwykle działa jako 
host zewnętrzny, w którym właściciele witryn umieścili jeden ze swoich 
przycisków udostępniania treści na swoich stronach, chociaż jego treść i 
usługi mogą być osadzone na inne sposoby. Mimo że takie przyciski 
zwiększają funkcjonalność witryny, na której się znajdują, pliki cookie są 
ustawiane bez względu na to, czy użytkownik ma aktywny profil Linkedin, czy 
zgadza się na jego warunki. Z tego powodu jest klasyfikowany jako przede 
wszystkim domena śledząca / kierująca. (cookies zewnętrzne). Czas trwania: 
sesja. Host: www.linkedin.com 

- UserMatchHistory jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami 
Ta domena jest własnością LinkedIn, platformy sieci biznesowych. Zwykle 
działa jako host zewnętrzny, w którym właściciele witryn umieścili jeden ze 
swoich przycisków udostępniania treści na swoich stronach, chociaż jego 
treść i usługi mogą być osadzone na inne sposoby. Mimo że takie przyciski 
zwiększają funkcjonalność witryny, na której się znajdują, pliki cookie są 
ustawiane bez względu na to, czy użytkownik ma aktywny profil Linkedin, czy 
zgadza się na jego warunki. Z tego powodu jest klasyfikowany jako przede 
wszystkim domena śledząca / kierująca. (cookies zewnętrzne). Czas trwania: 
30 dni. Host: www.linkedin.com 

- bcookie jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami Ta 
domena jest własnością LinkedIn, platformy sieci biznesowych. Zwykle działa 
jako host zewnętrzny, w którym właściciele witryn umieścili jeden ze swoich 
przycisków udostępniania treści na swoich stronach, chociaż jego treść i 
usługi mogą być osadzone na inne sposoby. Mimo że takie przyciski 
zwiększają funkcjonalność witryny, na której się znajdują, pliki cookie są 
ustawiane bez względu na to, czy użytkownik ma aktywny profil Linkedin, czy 
zgadza się na jego warunki. Z tego powodu jest klasyfikowany jako przede 
wszystkim domena śledząca / kierująca. (cookies zewnętrzne). Czas trwania: 
2 lata. Host: www.linkedin.com 

- lidc jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami Ta domena 
jest własnością LinkedIn, platformy sieci biznesowych. Zwykle działa jako 
host zewnętrzny, w którym właściciele witryn umieścili jeden ze swoich 
przycisków udostępniania treści na swoich stronach, chociaż jego treść i 
usługi mogą być osadzone na inne sposoby. Mimo że takie przyciski 
zwiększają funkcjonalność witryny, na której się znajdują, pliki cookie są 
ustawiane bez względu na to, czy użytkownik ma aktywny profil Linkedin, czy 
zgadza się na jego warunki. Z tego powodu jest klasyfikowany jako przede 
wszystkim domena śledząca / kierująca. (cookies zewnętrzne). Czas trwania: 
1 dzień. Host: www.linkedin.com 

- lang jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Ta domena 
jest własnością Twittera. Głównym przedmiotem działalności są: serwisy 
społecznościowe. Gdy Twitter działa jako host zewnętrzny, gromadzi dane 



 

poprzez szereg wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do 
śledzenia i targetowania. Twitter nie udostępnia obecnie informacji na temat 
korzystania z określonych plików cookie. Czas trwania: sesja. Host: 
cdn.syndication.twimg.com 

- NID  jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Ta domena 
jest własnością Google Inc. Chociaż Google jest znana przede wszystkim jako 
wyszukiwarka, firma zapewnia różnorodną gamę produktów i usług. 
Głównym źródłem dochodów jest jednak reklama. Google intensywnie śledzi 
użytkowników zarówno za pośrednictwem własnych produktów i witryn, jak 
i licznych technologii osadzonych w wielu milionach witryn na całym świecie. 
Wykorzystuje dane zebrane z większości tych usług do profilowania 
zainteresowań użytkowników sieci i sprzedawania powierzchni 
reklamowych organizacjom w oparciu o takie profile zainteresowań, a także 
dostosowywania reklam do treści na stronach, na których wyświetlane są 
reklamy jego klientów. Czas trwania: 183 dni. Host: google.com 

- fr jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Ta domena jest 

własnością Facebooka, który jest największym na świecie serwisem 
społecznościowym. Jako niezależny dostawca hosta gromadzi głównie dane 
dotyczące zainteresowań użytkowników za pomocą widżetów, takich jak 
przycisk „Lubię to” znajdujący się na wielu stronach internetowych. Służy to 
do wyświetlania użytkownikom ukierunkowanych reklam po zalogowaniu 
się do swoich usług. W 2014 r. Zaczęła także wyświetlać reklamy 
ukierunkowane behawioralnie na innych stronach internetowych, podobnie 
jak większość zaangażowanych firm marketingu internetowego. Czas 
trwania: sesja. Host: www.facebook.com 

- AA003 jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Ta domena 
jest własnością firmy Atlas Solutions, która z kolei jest własnością Facebooka. 
Atlas to firma reklamowa online, kierująca reklamy do użytkowników poprzez 
śledzenie ich aktywności w sieci. Od września 2014 r. Firma ponownie 
rozpoczęła działalność pod własnością Facebooka, obiecując możliwość 
dotarcia do znanych użytkowników i kierowania reklam w oparciu o profile 
wygenerowane na podstawie danych użytkowników Facebooka. Czas 
trwania: 90 dni. Host: atdmt.com 

- ATN jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Ta domena 
jest własnością firmy Atlas Solutions, która z kolei jest własnością Facebooka. 
Atlas to firma reklamowa online, kierująca reklamy do użytkowników poprzez 
śledzenie ich aktywności w sieci. Od września 2014 r. Firma ponownie 
rozpoczęła działalność pod własnością Facebooka, obiecując możliwość 
dotarcia do znanych użytkowników i kierowania reklam w oparciu o profile 
wygenerowane na podstawie danych użytkowników Facebooka. Czas 
trwania: 2 lata. Host: atdmt.com 

- __atrfs jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Ta domena 
jest własnością Addthis. Główna działalność biznesowa: AddThis zapewnia 
widżety internetowe, które właściciele witryn umieszczają na swoich 
stronach lub innej zawartości, aby umożliwić odwiedzającym tworzenie i 
udostępnianie linków do treści w sieciach społecznościowych. Wykorzystują 
również zebrane dane, aby zapewnić reklamodawcom i marketerom 
informacje profilowe do ukierunkowanej reklamy behawioralnej. Czas 
trwania: kilka sekund. Host: s7.addthis.com 

- __atuvs jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Ta 
domena jest własnością Addthis. Główna działalność biznesowa: AddThis 
zapewnia widżety internetowe, które właściciele witryn umieszczają na 
swoich stronach lub innej zawartości, aby umożliwić odwiedzającym 



 

tworzenie i udostępnianie linków do treści w sieciach społecznościowych. 
Wykorzystują również zebrane dane, aby zapewnić reklamodawcom i 
marketerom informacje profilowe do ukierunkowanej reklamy 
behawioralnej. Czas trwania: kilka sekund. Host: s7.addthis.com 

- __atuvc jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Ta 
domena jest własnością Addthis. Główna działalność biznesowa: AddThis 
zapewnia widżety internetowe, które właściciele witryn umieszczają na 
swoich stronach lub innej zawartości, aby umożliwić odwiedzającym 
tworzenie i udostępnianie linków do treści w sieciach społecznościowych. 
Wykorzystują również zebrane dane, aby zapewnić reklamodawcom i 
marketerom informacje profilowe do ukierunkowanej reklamy 
behawioralnej. Czas trwania: 1 rok. Host: s7.addthis.com 

- uid jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Ta domena 
jest własnością Turn. Głównym przedmiotem działalności jest: dostawca 
platformy marketingu i zarządzania danymi. Czas trwania: 180 dni. Host: 
turn.com.  

- __cfduid jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Ta 
domena jest własnością Pinterest. Głównym przedmiotem działalności jest: 
platforma udostępniania treści społecznościowych. Czas trwania: 2 lata. Host: 
pinterest.com 

- _pinterest_cm jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Ta 
domena jest własnością Pinterest. Głównym przedmiotem działalności jest: 
platforma udostępniania treści społecznościowych. Czas trwania: 1 rok. Host: 
pinterest.com 

- IDE  jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Ta domena 
jest własnością Doubleclick (Google). Główną działalnością firmy jest: 
Doubleclick to giełda reklamowa licytująca w czasie rzeczywistym Googles. 
Czas trwania: 1 rok. Host: doubleclick.net.  

- test_cookie  jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Ta 
domena jest własnością Doubleclick (Google). Główną działalnością firmy 
jest: Doubleclick to giełda reklamowa licytująca w czasie rzeczywistym 
Googles. Czas trwania: kilka sekund. Host: doubleclick.net.  

- lang   jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Domena jest 
własnością LinkedIn, platformy sieci biznesowych. Ta subdomena jest 
połączona z usługami marketingowymi LinkedIn, które umożliwiają 
właścicielom witryn uzyskanie wglądu w typy użytkowników na ich stronie w 
oparciu o dane profilu LinkedIn, w celu poprawy targetowania. Czas trwania: 
kilka sekund. Host: ads.linkedin.com.  

- fr jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Zawiera 
unikalną kombinację identyfikatora przeglądarki i użytkownika, 
wykorzystywaną do tworzenia personalizowanych, kierunkowych reklam. 
Host to facebook.com. Czas trwania: 90 dni.  

- YSC  jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. YouTube to 
platforma należąca do Google do hostowania i udostępniania filmów. 
YouTube gromadzi dane użytkownika za pomocą filmów osadzonych w 
witrynach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z 
innych usług Google, aby wyświetlać ukierunkowane reklamy użytkownikom 
w różnych witrynach własnych i innych. Czas trwania: sesja. Host: 
youtube.com 

- VISITOR_INFO1_LIVE jest to plik cookies związany z reklamami i ich 
odbiorcami. Ten plik cookie służy jako unikalny identyfikator do śledzenia 
przeglądania filmów. Czas trwania: 180 dni. Host: youtube.com 



 

- GPS jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. YouTube to 
platforma należąca do Google do hostowania i udostępniania filmów. 
YouTube gromadzi dane użytkownika za pomocą filmów osadzonych w 
witrynach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z 
innych usług Google, aby wyświetlać ukierunkowane reklamy użytkownikom 
w różnych witrynach własnych i innych. Czas trwania: kilka sekund. Host: 
youtube.com 

- BIGipServerPOOL-94.236.119.40-442 jest to plik cookies związany z 
reklamami i ich odbiorcami. Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z pakietem 
produktów BIG-IP firmy F5. Zwykle związany z zarządzaniem sesjami na 
serwerach z równoważeniem obciążenia, aby zapewnić spójne kierowanie 
żądań użytkowników do właściwego serwera. Wspólnym katalogiem 
głównym jest BIGipServer, po którym najczęściej występuje nazwa domeny, 
zazwyczaj ta, na której jest on hostowany, ale nie zawsze. Czas trwania: sesja. 
Host: app-lon03.marketo.com 

- __cfduid jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Ta 
domena jest własnością Marketo. Firma zapewnia kompletne 
oprogramowanie do automatyzacji marketingu. Czas trwania: 30 dni. Host: 
app-lon03.marketo.com 

- __cf_bm jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Ta 
domena jest własnością Marketo. Firma zapewnia kompletne 
oprogramowanie do automatyzacji marketingu. Czas trwania: kilka sekund. 
Host: app-lon03.marketo.com 

- bscookie jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Ta 
domena jest własnością LinkedIn, platformy sieci biznesowych. Zwykle działa 
jako host zewnętrzny, w którym właściciele witryn umieścili jeden ze swoich 
przycisków udostępniania treści na swoich stronach, chociaż jego treść i 
usługi mogą być osadzone na inne sposoby. Mimo że takie przyciski 
zwiększają funkcjonalność witryny, na której się znajdują, pliki cookie są 
ustawiane bez względu na to, czy użytkownik ma aktywny profil Linkedin, czy 
zgadza się na jego warunki. Z tego powodu jest klasyfikowany jako przede 
wszystkim domena śledząca / kierująca. Czas trwania: 2 lata. Host: 
www.linkedin.com 

- loc - Zapisuje geolokalizację odwiedzających w celu zarejestrowania 
lokalizacji współużytkownika. Czas trwania: 1 rok. Host: addthis.com 

- uvc - Śledzi jak często użytkownik wchodzi w interakcję z AddThis. Czas 
trwania: 1 rok. Host: addthis.com 

- xtc jest to plik cookies związany z reklamami i ich odbiorcami. Ta domena 
jest własnością AddThis. AddThis zapewnia widżety internetowe, które 
właściciele witryn umieszczają na swoich stronach lub innej zawartości, aby 
umożliwić odwiedzającym tworzenie i udostępnianie linków do treści w 
sieciach społecznościowych. Wykorzystują również zgromadzone dane, aby 
zapewnić reklamodawcom i marketerom informacje profilowe do 
ukierunkowanej reklamy behawioralnej. Czas trwania: 1 rok. Host: 
addthis.com 

2. Ww. typy stałych plików cookies stosowane są w celu: prawidłowego działania Strony 
Internetowej, optymalizacji jego działania, w celu poprawy działania Strony 
Internetowej i zawartości merytorycznej, w tym w szczególności rozwoju Strony 
Internetowej, a także poprawy komfortu pracy Użytkownika, w tym zapewnienia mu 
możliwości korzystania tylko z ulubionych treści i w określony przystępny dla niego 
sposób, w tym braku konieczności ciągłego logowania do Strony Internetowej. 



 

3. Ww. typ sesyjnych plików cookies służą zapobieganiu sytuacji wyświetlania 
Użytkownikowi tych samych powiadomień w ramach sesji tj. korzystania z Strony 
Internetowej. 

4. Usługodawca oświadcza, że podczas korzystania z cookies dochodzi  do przetwarzania 
danych osobowych Użytkownika. 

5. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z cookies, przy czym Usługodawca 
zastrzega, iż pomimo dołożenia najwyższej staranności w pewnych wypadkach brak 
korzystania z cookies może prowadzić do zmniejszonej funkcjonalności Strony 
Internetowej. Szczegółowe zasady zarządzania przez użytkownika cookies określone 
zostały w § 5 niniejszej Ogólnej Polityki Cookies. 

 
 

§ 3 Postanowienia Szczegółowe dot. innych technologii 

1. Usługodawca w chwili obecnej nie stosuje na Stronie Internetowej innych technologii. 

 
 

§ 4 Prawa Użytkownika 

 
1.  Użytkownik ma prawo zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookies i innych 

technologii. Zmiana ustawień następuje z poziomu przeglądarki internetowej. 
Użytkownik może wyłączyć również obsługę javascript.  

2.  Usługodawca pragnie podkreślić, iż domyślne ustawienia przeglądarek 
internetowych pozwalają na użyciu w urządzeniu końcowym użytkownika cookies i 
innych podobnych technologii. 

3.   Użytkownik w każdym czasie może zmienić te ustawienia, a także wykasować 
zapisane już pliki cookies lub innych podobnych technologii. Wykasowanie plików 
cookies może dotyczyć pojedynczych cookies jak i wszystkich cookies, ewentualnie 
niektórych kategorii cookies np. stałe, sesyjne, zewnętrzne). 

4. Zasady zmiany ustawień plików cookies i plików podobnych, a także ich usuwania 
określają instrukcje do oprogramowania tj. przeglądarki internetowej stosowanej 
przez Użytkownika. Usługodawca poniżej wskazuje źródło informacji dot. zmian 
ustawień plików cookies i plików podobnych w najczęściej stosowanych przeglądarka 
internetowych: 
A.  Internet Explorer   - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442 
B. Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
C. Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 
D. Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/ 
E. Safari - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

 
 
 

§ 5 Postanowienia Końcowe 

 

1. Użytkownik ma prawo uzyskać pomoc od Usługodawcy w zakresie stosowania 
cookies i innych podobnych technologii. Pomoc obejmuje udzielenie informacji 
ogólnych, jak i w sprawie konfiguracji przeglądarki. 

2.        W celu skorzystania z pomocy Użytkownik może skorzystać z numeru kontaktowego 
tj.: T 48 22 517 66 00 czynnego od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 16:30 
ewentualnie ze skrzynki mail:   foto_feg-pl@fujifilm.com 



 

3.       Usługodawca zastrzega sobie prawo przyjęcia specjalnych zasad dotyczących cookies 
lub innych technologii dla konkretnej Strony Internetowej lub Usługi. W takim 
wypadku zostanie umieszczona dodatkowa informacja na takiej Stronie Internetowej, 
a także w Szczegółowym Regulaminie.  


