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POLITYKA COOKIES 

 

/wersja obowiązująca od dnia 01.03.2023/ 

Niniejsza Polityka cookies opisuje zasady działania plików cookies i podobnych technologii wykorzystywanych na stronach internetowych dostępnych w 

domenie efortuna.pl przez Fortuna online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o., ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-11-92-

62, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy 

KRS pod numerem KRS 0000002455, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 2.376.000,00 zł (dalej także jako: „Fortuna”).  

Serwis Fortuna online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies oraz inne podobne technologie zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Polityki. 

 

1. Czym są pliki cookies i dlaczego z nich korzystamy? 

Kiedy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona zachowywać i przetrzymywać informacje w Twojej przeglądarce, przede wszystkim w formie plików 

cookies. Te informacje mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji lub urządzenia. Są one używane przede wszystkim, żeby strona działała dla Ciebie w 

prawidłowy sposób. Te informacje zazwyczaj nie identyfikują Ciebie w sposób bezpośredni, ale mogą dać Ci bardziej spersonalizowane doświadczenia w 

trakcie korzystania ze strony. 

 

Plik cookie to niewielka porcja danych w postaci pliku tekstowego. W trakcie wizyty użytkownika na stronie, pyta ona Twoją przeglądarkę o możliwość 

zachowania tego pliku na Twoim urządzeniu w celu zapamiętania informacji, takich jak Twoje preferencje odnośnie do języka, czy dane logowania, żeby ułatwić 

Ci korzystanie ze strony. Te pliki cookies są ustawione przez nas i nazywamy je własnymi plikami cookies (first-party cookies). 

 

Pliki cookies same w sobie są nieszkodliwe i pełnią kluczową rolę w prawidłowym działaniu stron internetowych. Możesz również w łatwy sposób przeglądać 

je i usuwać. 

 

Ponieważ szanujemy Twoją prywatność możesz nie pozwolić na niektóre typy plików cookies. Możesz kliknąć w nagłówki kategorii i dowiedzieć się więcej, a 

także zmienić ustawienia w zakresie wykorzystywania poszczególnych typów plików cookies. Jednak zablokowanie niektórych typów plików cookies może 

mieć negatywny wpływ na Twoje doświadczenia z użytkowania strony oraz oferowane przez nas usługi. 
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Używamy plików cookies, aby personalizować zawartość naszej strony oraz reklamy, zapewnić niektóre funkcje mediów społecznościowych oraz analizować 

ruch na naszej stronie. Udostępniamy również informacje na temat Twojego użytkowania naszej strony naszym partnerom w zakresie mediów 

społecznościowych, reklamy i analityki, którzy mogą połączyć te informacje z innymi informacjami, które udostępniłeś im w ich serwisach. Używamy również 

zewnętrznych plików cookies (third-party cookies). Są to pliki cookies, które są umieszczone na Twoim urządzeniu, nie bezpośrednio przez stronę, którą 

odwiedzasz, ale przez firmę zewnętrzną, na przykład firmę reklamową lub analityczną. 

 

Możemy zachowywać pliki cookies na Twoim urządzeniu jedynie, jeśli są one całkowicie niezbędne do funkcjonowania tej strony. W każdym innym przypadku 

musimy zapytać o Twoją zgodę. 

 

Bardziej szczegółowo - używamy plików cookies oraz innych technologii śledzących w następujących celach: 

• Pomaganie Ci w trakcie logowania na Twoje konto, 

• Pomaganie Ci w nawigacji na stronie, 

• Pomaganie Ci w rejestracji i udziale w różnych wydarzeniach, 

• Analizowanie sposobu, w jaki użytkujesz naszych produktów, usług i aplikacji, 

• Wspieranie naszych działań marketingowych, w tym reklam behawioralnych. 

 

2. Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy? 

 

Ze względu na cel stosowania wykorzystywane przez nas pliki cookies można podzielić w następujący sposób: 

 

• niezbędne pliki cookies – są używane do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszych stron internetowych i dostępnych na nich usług, np. do 

zapewnienia bezpieczeństwa, zarządzania ruchem sieciowym lub zapamiętania wyrażonych przez Ciebie zgód. Strona nie może działać prawidłowo bez 

tych plików cookies. 

• analityczne pliki cookies - są używane do zbierania informacji o Twojej aktywności na naszych stronach internetowych dla celów analitycznych i 

statystycznych, co pozwala nam na ulepszanie naszych stron i usług. 

• personalizacyjne (funkcjonalne) pliki cookies - pozwalają zapamiętać ustawienia i Twoje wybory dotyczące konfiguracji strony (np. wielkość 

czcionki lub język); umożliwiają dostosowanie strony do Twoich indywidualnych ustawień oraz personalizację interfejsu. Mogą one zostać ustawione przez 

nas lub przez firmy zewnętrzne, których usługi wykorzystujemy na naszej stronie. Jeśli nie pozwolisz na te pliki cookies istnieje możliwość, że część lub 

wszystkie te funkcje nie będą działały prawidłowo. 

• reklamowe pliki cookies - są używane do zbierania informacji o Twojej aktywności na naszych stronach internetowych lub na stronach internetowych 
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naszych partnerów reklamowych (firmy zewnętrzne) dla celów marketingowych, w szczególności dopasowywania i wyświetlania treści reklamowych 

dostosowanych do Twoich zainteresowań i potrzeb, a także do monitorowania efektywności przeprowadzanych kampanii marketingowych. Dzieje się tak 

nie tylko w Serwisie Fortuny, ale także na stronach internetowych naszych partnerów reklamowych (firmy zewnętrzne).Jeśli nie zezwolisz na te pliki 

cookies, będziesz widział mniej dopasowane reklamy. Informacje pochodzące z tych plików cookies mogą być udostępniane podmiotom trzecim. W celu 

dostosowania reklam do Twojego profilu korzystamy z usług spółki CRITEO GmbH z siedzibą w Niemczech pod adresem Gewürzmühlstr. 11 80538 

München, wpisaną do rejestru pod numerem Ust-Id.Nr. DE 815180229 HR-Nr. HRB 183450, która wykorzystuje w tym celu pliki cookies oraz inne 

podobne narzędzia, w tym narzędzia służące do łączenia danych pochodzących z różnych urządzeń tego samego użytkownika (tzw. Cross-Device Linking). 

Więcej informacji na temat sposobu korzystania przez Criteo ze wskazanych narzędzi znajdziesz pod adresem www.criteo.com/privacy/. 

 

W celu monitoringu efektywności kampanii marketingowych korzystamy z usług spółki CentralNic Poland sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubicz 

17G (nr KRS 0000830352) oraz spółki CRITEO GmbH z siedzibą w Niemczech pod adresem Gewürzmühlstr. 11 80538 München, wpisaną do rejestru 

pod numerem Ust-Id.Nr. DE 815180229 HR-Nr. HRB 183450, które wykorzystują w tym celu pliki cookies oraz inne podobne narzędzia, w tym narzędzia 

służące do łączenia danych pochodzących z różnych urządzeń tego samego użytkownika (tzw. Cross-Device Linking). Więcej informacji na temat narzędzi 

wykorzystywanych przez wskazane podmioty znajdziesz, w przypadku CentralNic Poland sp. z o.o. pod adresem www.voluum.com/privacy-policy/, a w 

przypadku Criteo pod adresem www.criteo.com/privacy/.     

 

Ze względu na czas przechowywania wykorzystywane przez nas pliki cookies można podzielić na sesyjne oraz stałe. Sesyjne pliki cookies są umieszczane na 

Twoim urządzeniu na czas korzystania z przeglądarki (trwania sesji) i są usuwane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony. Natomiast stałe pliki cookies 

są umieszczane na Twoim urządzeniu na określony czas, po którego upływie są usuwane. 

 

3. Jak możesz zarządzać plikami cookies? 

Pliki cookies, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania naszych stron internetowych i dostępnych na nich usług, są zawsze aktywne. Natomiast 

pozostałe pliki cookies, które wykorzystujemy w innych celach, są zapisywane i odczytywane tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. 

Możesz wyrazić taką zgodę przy użyciu narzędzia wyświetlanego podczas pierwszej wizyty na naszych stronach internetowych. Udzielenie zgody jest 

dobrowolne i nie jest wymagane do korzystania z naszych stron internetowych, ale niektóre ich funkcje mogą być dostępne tylko po udzieleniu zgody.  

Możesz wycofać udzieloną zgodę w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość przy użyciu powyższego narzędzia. Aby ponownie uzyskać dostęp do narzędzia 

w celu zmiany ustawień – udzielenia lub wycofania zgody – kliknij tutaj. Możesz włączać i wyłączać wykorzystywanie poszczególnych rodzajów cookies za 

pomocą „suwaków”.  Pamiętaj, że ustawienia będą dopasowane tylko w przeglądarce, w której otworzysz link. Jeżeli chcesz dostosować ustawienia plików 

https://www.criteo.com/privacy/
https://voluum.com/privacy-policy/
https://www.criteo.com/privacy/
https://betongames.efortuna.pl/cookies
https://betongames.efortuna.pl/cookies
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cookies w innej przeglądarce, będziesz musiał otworzyć ten link także w niej. 

Możesz również zarządzać plikami cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W ten sposób możesz usunąć lub zablokować nawet takie pliki 

cookies, które są niezbędne do działania naszych stron i usług. Pamiętaj, że ograniczenie lub zablokowanie niektórych plików cookies może prowadzić do 

ograniczenia funkcjonalności naszych stron internetowych i dostępnych na nich usług lub nawet uniemożliwić ich poprawne działanie. 

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach: 

• Google Chrome  

• Apple Safari  

• Microsoft Edge  

• Mozilla Firefox  

• Opera  

Dodatkowe informacje na temat zarządzania plikami cookies wykorzystywanymi w celu marketingu oraz monitoringu efektywności kampanii marketingowych 

znajdują się, w przypadku plików cookies instalowanych przez CentralNic Poland sp. z o.o. pod adresem www.voluum.com/privacy-policy/, a w przypadku 

plików cookies instalowanych przez CRITEO GmbH pod adresem www.criteo.com/privacy/. 

 

4. W jakich celach korzystamy z plików cookies? 

 

 
Nazwa pliku Dostawca Rodzaj Krótki opis Czas działania Format 

_dy_soct Dynamic 

yield 

Reklamowe Wskazuje, kiedy ostatnio miało miejsce działanie, używane do ustawień częstotliwości 

(raz dziennie itp.). 

1 rok Ciasteczko 

dy_fs_page Dynamic 

yield 

Reklamowe Wskazuje adres URL pierwszej strony w sesji. sesja Ciasteczko 

_dy_lu_ses Dynamic 

yield 

Reklamowe Identyfikator sesji na potrzeby targetowania warunkowego adresu URL sesja Ciasteczko 

_dy_geo Dynamic 

yield 

Reklamowe Przyjazny dla maszyny kraj, kontynent, obszar, miasto. 1 miesiąc Ciasteczko 

_dy_df_geo Dynamic 

yield 

Reklamowe Przyjazny dla człowieka kraj, stan, miasto 1 miesiąc Ciasteczko 

_dy_ses_load_s

eq 

Dynamic 

yield 

Reklamowe Stan wewnętrzny w eksperymentach mających na celu wykrycie sesji przeglądarki. 1 miesiąc Ciasteczko 

https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.apple.com/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
https://voluum.com/privacy-policy/
https://www.criteo.com/privacy/
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_dy_csc_ses Dynamic 

yield 

Reklamowe Pusty plik cookie sesji w celu zauważenia zamknięcia przeglądarki. sesja Ciasteczko 

_dy_c_exps Dynamic 

yield 

Reklamowe Utrzymuje stan trwałych wyborów eksperymentu (starszy, pusty wpis dla większości 

klientów). 

1 miesiąc Ciasteczko 

DYID Dynamic 

yield 

Reklamowe Unikalny anonimowy identyfikator Dynamic Yield. 14 miesięcy Ciasteczko 

DYSES Dynamic 

yield 

Reklamowe Identyfikator sesji Dynamic Yield. sesja Ciasteczko 

_dycnst Dynamic 

yield 

Reklamowe Status użytkownika wyrażającego zgodę GDPR 1 miesiąc Ciasteczko 

_dyid Dynamic 

yield 

Reklamowe Unikalny anonimowy identyfikator Dynamic Yield 1 miesiąc Ciasteczko 

_dyfs Dynamic 

yield 

Reklamowe Wskazuje na pierwszą sesję. sesja Ciasteczko 

_dyjsession Dynamic 

yield 

Reklamowe Identyfikator sesji sesja Ciasteczko 

_dycst Dynamic 

yield 

Reklamowe Gromadzi dane o agencie użytkownika i rozmiarze okna.  1 miesiąc Ciasteczko 

_dy_cs_storage

_items  

Dynamic 

yield 

Reklamowe Zarządzanie niestandardowymi plikami cookie utworzonymi przez klienta lub zespół 

Customer Success. 

1 rok Ciasteczko 

_dy_svar_<secti

on_id>  

Dynamic 

yield 

Reklamowe Wartości zmiennych witryny w pamięci podręcznej. 30 dni Ciasteczko 

_dy_toffset Dynamic 

yield 

Reklamowe Walidacja odchylenia zegara klienta (dla komputerów, które nie synchronizują swojego 

zegara z Internetem - obserwowano to często w Europie Wschodniej). 

1 miesiąc Ciasteczko 

_dy_tsrc Dynamic 

yield 

Reklamowe Zbuforowane "źródło ruchu" 
 

Pamięć 

lokalna 

_dybatch Dynamic 

yield 

Reklamowe Działania użytkownika, które muszą jeszcze zostać zweryfikowane, aby zostały 

pomyślnie wysłane do serwera z poprzedniej odsłony. Powinno wskazywać, czy należy 

podjąć kolejną próbę wysłania. Czyszczone przy następnym wyświetleniu strony. 

 
Pamięć 

lokalna 

_dy_c_att_exps Dynamic 

yield 

Reklamowe Przechowuje stan trwałych wyborów eksperymentu (starszy, pusty wpis dla większości 

klientów). 

 
Pamięć 

lokalna 

_dyrc Dynamic 

yield 

Reklamowe Czynności zaangażowania użytkownika, które nie zostały jeszcze zweryfikowane jako 

wysłane pomyślnie na serwer z poprzedniej odsłony. Powinien wskazywać, czy należy 

podjąć kolejną próbę wysłania. Czyszczone przy następnym wyświetleniu strony 

 
Pamięć 

lokalna 
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_dyprd Dynamic 

yield 

Reklamowe Starszy klucz dla zmian zwracanych przez predict. Używany tylko przez dużych 

wydawców. 

 
Pamięć 

lokalna 

_dy_att_exps Dynamic 

yield 

Reklamowe Zachowuje stan wyboru eksperymentu i przypisania 
 

Pamięć 

lokalna 

_dyprdobj Dynamic 

yield 

Reklamowe Przechowuje zmiany zwrócone przez predict. Używane tylko przez dużych wydawców. 
 

Pamięć 

lokalna 

_dyaud_nchc Dynamic 

yield 

Reklamowe Stan użytkownika systemu Real-time Audiencing w czasie rzeczywistym. 
 

Pamięć 

lokalna 

_dyexps Dynamic 

yield 

Reklamowe Przechowuje stan wyboru eksperymentów i atrybucji. 
 

Pamięć 

lokalna 

_dycmc Dynamic 

yield 

Reklamowe Pomaga w oznaczaniu użytkowników usuwających pliki cookie. 30 dni Ciasteczko 

_dy_csc Dynamic 

yield 

Reklamowe Śledzi zdarzenia dla warunku "Czas, który upłynął 
 

Pamięć 

lokalna 

_dy_cweather_<

section_id>  

Dynamic 

yield 

Reklamowe Buforowane dane pogodowe (jeśli dotyczy). 
 

Pamięć 

lokalna 

_dy_weather_<s

ection_id>  

Dynamic 

yield 

Reklamowe Buforowane dane prognozy pogody (jeśli dotyczy).  
 

Pamięć 

lokalna 

_dyaud_page Dynamic 

yield 

Reklamowe Stan systemu Real-time Audiencing niezwiązany z użytkownikiem. 
 

Pamięć 

lokalna 

_dy_device Dynamic 

yield 

Reklamowe Buforowane dane urządzenia zgrubnego (marka oraz Tablet vs Smartphone). 
 

Pamięć 

lokalna 

_dyus_<id> Dynamic 

yield 

Reklamowe Powierzchowne dane o użytkowaniu.  sesja Pamięć sesji 

_dyaud_sess Dynamic 

yield 

Reklamowe Stan użytkownika systemu Real-time Audiencing System (zorientowany na sesję).   30 dni Ciasteczko 

_fbp Facebook Reklamowe Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebooka w celu dostarczania reklam, gdy po 

odwiedzeniu tej witryny użytkownik znajduje się na Facebooku lub platformie cyfrowej 

obsługiwanej przez reklamy Facebooka. 

3 miesiące Ciasteczko 

fr Facebook Reklamowe Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebooka w celu wyświetlania użytkownikom 

odpowiednich reklam oraz pomiaru i ulepszania reklam. Plik ten śledzi również 

zachowanie użytkownika w sieci na stronach, które posiadają piksel Facebooka lub 

wtyczkę społecznościową Facebooka. 

3 miesiące Ciasteczko 

mkt_uid Fortuna Personalizacyjne Używane do wymiany danych między narzędziami marketingowymi 
 

Pamięć 

lokalna 

mkt_pt_g_tags Fortuna Personalizacyjne Używane do wymiany danych między narzędziami marketingowymi 
 

Pamięć 

lokalna 
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hasAccount Fortuna Personalizacyjne Używane do wymiany danych między narzędziami marketingowymi 1 miesiąc Ciasteczko 

Gtest Gemius Analityczne Statystyka 4 lata 10 miesięcy 

4 dni 15 godzin 

Ciasteczko 

Gdyn Gemius Analityczne Statystyka 4 lata 10 miesięcy 

4 dni 15 godzin 

Ciasteczko 

__goadservices Go.pl  Reklamowe Remarketing 2 lata Ciasteczko 

path_<id> Go.pl  Reklamowe Remarketing 1 miesiąc Ciasteczko 

session_<id> Go.pl  Reklamowe Remarketing 1 godzina Ciasteczko 

_gcl_au Google 

Analytics 

Analityczne Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Ten plik cookie służy do 

obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii oraz śledzenia 

wykorzystania witryny na potrzeby raportu analitycznego. Pliki cookie przechowują 

informacje w sposób anonimowy i przypisują losowo wygenerowany numer w celu 

identyfikacji poszczególnych odwiedzających. 

3 miesiące Ciasteczko 

_ga Google 

Analytics 

Analityczne Używane do rozróżniania użytkowników. 2 lata Ciasteczko 

_gid Google 

Analytics 

Analityczne Używane do rozróżniania użytkowników. 1 dzień Ciasteczko 

_gat_UA-

<container id> 

Google 

Analytics 

Analityczne Używane do dławienia szybkości żądań. 1 minuta Ciasteczko 

csync Smartadser

ver 

Reklamowe Remarketing 1 rok 1 miesiąc Ciasteczko 

pid Smartadser

ver 

Reklamowe Remarketing 1 rok 1 miesiąc Ciasteczko 

TestIfCookieP Smartadser

ver 

Reklamowe Remarketing 1 rok 1 miesiąc Ciasteczko 

xtremepush.data Xtremepus

h 

Reklamowe Xtremepush jest wykorzystywany do wysyłania powiadomień push z ofertami 

marketingowymi 

 
Pamięć 

lokalna 

webpush_promp

t_dismissed 

Xtremepus

h 

Reklamowe Xtremepush jest wykorzystywany do wysyłania powiadomień push z ofertami 

marketingowymi 

 
Pamięć 

lokalna 

__cfduid Fortuna Niezbędne Niezbędne informacje o metodach płatności 1 rok Ciasteczko 

KOM_SESSIO

N_ID 

Fortuna Niezbędne Komunikacja między narzędziem prematch invorment a środowiskiem live3. Sesja Ciasteczko 

login-state Fortuna Niezbędne Przekazywanie stanu logowania w przypadku przełączania produktów. Sesja Ciasteczko 

SESSION Fortuna Niezbędne Plik cookie sesji logowania dla logowania SSO Sesja Ciasteczko 
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RGL_MODAL_

SEEN 

Fortuna Niezbędne Używane w celu upewnienia się, że wyświetlony został regulamin odpowiedzialny za 

gry. 

Sesja Ciasteczko 

uid Criteo Reklamowe Plik cookie z identyfikatorem Criteo; zawiera unikalny identyfikator użytkownika 

(UUIDv4) w sieci Criteo. 

1 rok Ciasteczko 

optout Criteo Reklamowe Plik cookie opt-out; jeśli jest obecny, użytkownik nie będzie śledzony i retargetowany 

przez Criteo w danej sesji przeglądania. 

5 lat Ciasteczko 

zdi Criteo Reklamowe Plik cookie wykrywający pętlę pass-back; zawiera on licznik przypadków przejścia 

użytkownika do jednej określonej strefy. 

6 miesięcy Ciasteczko 

eid Criteo Reklamowe Plik cookie z identyfikatorem zewnętrznym; zawiera identyfikator użytkownika naszych 

partnerów. Jest on wykorzystywany do odsprzedaży zasobów PUMP. 

6 miesięcy Ciasteczko 

opt Criteo Reklamowe Rezygnacja z reklamodawcy, wydawcy lub tymczasowa. W dalszym ciągu śledzimy 

użytkowników u innych reklamodawców/wydawców. 

1 rok Ciasteczko 

r.ack Criteo Reklamowe Plik cookie używany do identyfikacji w przeglądarce Safari < 11.2. 1 godzina Ciasteczko 

cto_bundle Criteo Reklamowe Ten plik cookie pomaga Criteo lepiej zarządzać rozwiązaniem śledzenia. 13 miesięcy Ciasteczko 

cto_optout Criteo Reklamowe Ten plik cookie pomaga Criteo identyfikować użytkowników, którzy zrezygnowali z 

subskrypcji. 

5 lat Ciasteczko 

criteo_cookie_p

erm 

Criteo Reklamowe Ten plik cookie pomaga Criteo lepiej zarządzać rozwiązaniem śledzenia. 1 rok Ciasteczko 

cto_clc Criteo Reklamowe Ten plik cookie pomaga Criteo lepiej zarządzać rozwiązaniem śledzenia. 13 miesięcy na 

iOS ≥ 11.2, 

24 godzin na inne  

zastosowania. 

Ciasteczko 

cto_axid Criteo Reklamowe Tworzony tylko wtedy, gdy wykres użytkownika jest aktywowany dla klienta, co 

pomaga Criteo w zarządzaniu rozwiązaniami trackingowymi. 

390 dni Ciasteczko 

cto_pxsig Criteo Reklamowe Tworzony tylko wtedy, gdy wykres użytkownika jest aktywowany dla klienta, co 

pomaga Criteo w zarządzaniu rozwiązaniami trackingowymi. 

1 godzina Ciasteczko 

criteo_write_tes

t 

Criteo Reklamowe Plik cookie używany do sprawdzania, czy Criteo może upuszczać pliki cookie – plik 

usuwa się niezwłocznie po zapisaniu. 

Plik usuwa się 

niezwłocznie po 

zapisaniu. 

Ciasteczko 

cto_tld_test Criteo Reklamowe Plik cookie używany do sprawdzania, czy Criteo może upuszczać pliki cookie - plik 

usuwa się niezwłocznie po zapisaniu. 

Plik usuwa się 

niezwłocznie po 

zapisaniu. 

Ciasteczko 

criteo_localstora

ge_check 

Criteo Reklamowe Plik cookie używany do sprawdzania, czy Criteo może upuszczać pliki cookie - plik 

usuwa się niezwłocznie po zapisaniu. 

Plik usuwa się 

niezwłocznie po 

zapisaniu. 

Ciasteczko 

browser_data Criteo Reklamowe Ten plik cookie pomaga Criteo lepiej zarządzać rozwiązaniem śledzenia. 390 dni Ciasteczko 
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cto_lwid 

 

Zdezaktywowan

y 

Criteo Reklamowe Alternatywny unikalny identyfikator Criteo dla każdego użytkownika i Partnera 

wykorzystywany w naszym rozwiązaniu śledzenia. Plik nie jest już używany ale może 

pozostawać w przeglądarkach użytkowników. 

13 miesięcy Ciasteczko 

cto_idcpy 

 

Zdezaktywowan

y 

Criteo Reklamowe Identyfikator użytkownika Criteo. Plik nie jest już używany ale może pozostawać w 

przeglądarkach użytkowników. 

13 miesięcy Ciasteczko 

criteo_acid 

 

Zdezaktywowan

y 

Criteo Reklamowe Tworzony tylko wtedy, gdy Traktor (rozwiązanie śledzące Safari) jest aktywowany dla 

klienta, ten plik cookie pomaga Criteo lepiej zarządzać rozwiązaniem śledzącym. Plik nie 

jest już używany ale może pozostawać w przeglądarkach użytkowników. 

10 dni Ciasteczko 

cto_idfs 

 

Zdezaktywowan

y 

Criteo Reklamowe Ten plik cookie pomaga Criteo lepiej zarządzać rozwiązaniem śledzenia. Plik nie jest już 

używany ale może pozostawać w przeglądarkach użytkowników. 

13 miesięcy Ciasteczko 

cto_red_atmpt 

 

Zdezaktywowan

y 

Criteo Reklamowe Ten plik cookie pomaga Criteo w zapewnieniu lepszego doświadczenia użytkownika. 

Plik nie jest już używany ale może pozostawać w przeglądarkach użytkowników. 

24 godziny Ciasteczko 

cto_sid 

 

Zdezaktywowan

y 

Criteo Reklamowe Ten plik cookie pomaga Criteo lepiej zarządzać rozwiązaniem śledzenia. Plik nie jest już 

używany ale może pozostawać w przeglądarkach użytkowników. 

13 miesięcy Ciasteczko 

cto_sid_ack 

 

Zdezaktywowan

y 

Criteo Reklamowe Ten plik cookie pomaga Criteo lepiej zarządzać rozwiązaniem śledzenia. Plik nie jest już 

używany ale może pozostawać w przeglądarkach użytkowników. 

1 rok Ciasteczko 

criteo_cookie_h

eader 

 

Zdezaktywowan

y 

Criteo Reklamowe Ten plik cookie, tworzony tylko wtedy, gdy dla klienta aktywowana jest funkcja 

rozszerzonej obsługi przeglądarki (EBS), pomaga Criteo w zapewnieniu lepszej obsługi 

użytkownika. Plik nie jest już używany ale może pozostawać w przeglądarkach 

użytkowników. 

1 dzień Ciasteczko 

_twclid Twitter Reklamowe Ten plik cookie używa parametru adresu URL identyfikatora kliknięcia (Click ID) 

Twittera (twclid) na stronach Fortuny, aby umożliwić dokonywanie pomiarów 

aktywności na tej stronie. 

30 dni Ciasteczko 



Strona 10 z 10 
 

muc_ads Twitter Reklamowe Ten plik cookie gromadzi dane o zachowaniach i interakcjach użytkowników w celu 

optymalizacji strony internetowej i zwiększenia trafności reklam wyświetlanych na 

Twitter. 

2 lata Ciasteczko 

personalization_

id 

Twitter Reklamowe Ten plik cookie jest ustawiany przez Twittera w celu śledzenia aktywności użytkownika 

na stronie Fortuny i mierzenia wydajności kampanii reklamowych za pośrednictwem 

Twittera w różnych przeglądarkach i urządzeniach używanych przez użytkownika. 

2 lata Ciasteczko 

 


